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e diz que o PT precisa dizer até aonde vai a elasticidade da tolerância da disciplinaridade. 
Senador Sibá Machado. 118 

 
Descabimento da proposta do Ministro José Dirceu da criação de um novo 

partido político para abrigar parlamentares que se desfiliaram da sua legenda. Senador 
Jose´ Jorge. 218 

 
Diz que tem que haver a união do PMDB, PT e partidos aliados para oferecer 

propostas viáveis para que o País se transforme no país que queremos. Aparte ao Senador 
Mão Santa.  Senador Íris de Araújo. 230 

 
Petróleo 
 
Apelo à Ministra das Minas e Energia pela realização de estudos sobre a 

viabilidade de prospecção de Petróleo e Gás Natural na Bacia do rio São Francisco, em 
Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 027 

 
Apelo ao Governo federal para que reveja a decisão de reduzir os preços da 

gasolina e do gás de cozinha devido à greve de petroleiros na Nigéria. Senador Romero 
Jucá. 227 

 
Pobreza 
 
Empobrecimento da classe média brasileira. Senador Renan Calheiros 034 
 
 
Política 
 



Considerações sobre conjunto de projetos aprovados nesta casa, enviados a 
Câmara, que constituem a reforma dos sistemas eleitoral e político-partidário. Senador 
Jefferson Peres. 063 

 
Política Agrária 
 
Considerações a respeito da política agrária do Governo Federal diante dos 

atos praticados pelo MST. Senador Leomar Quintanilha. 138 
 
Presidência 
 
Uso do boné do MST, pela Presidência da República. Senador Paulo Paim. 363 
 
Presidente da República 
 
Postura do Presidente da República, nos primeiros meses de governo. 

Senador  Hélio Costa. 224  
 
Defende Lula como pessoa e como presidente. Senador Eduardo Suplicy. 271 
 
Previdência 
 
Sugestão para a contribuição de trabalhadores do setor informal de economia 

à Previdência Social. Senador Paulo Paim. 410 
 
Programa Primeiro Emprego  
 
Comentários sobre o Programa Primeiro Emprego, lançado nesta semana 

pelo Governo Federal. Senadora Lúcia Vânia. 135 
 
Importância do programa Primeiro Emprego. Senador Paulo Paim. 363 
 
Projeto de Decreto Legislativo 
 
Projeto de Decreto Legislativo  Nº 382, de 2003, que aprova a participação 

brasileira na Força Multinacional de Emergência Provisória , autorizada pelo conselho de 
segurança das Nações Unidas  pela Resolução nº 1.484, de 2003, para a cidade de Bunia, 
província de Ituri –Republica Democrática do Congo. 134 

 
Projeto de Lei 
 
Leitura do Projeto de Lei Nº 14, de 2003 –CN. Senador Rodolpho Tourinho. 154 
 
Leitura do Projeto de Lei Nº 15, de 2003 –CN. Senador Rodolpho Tourinho. 159 
 
Leitura do Projeto de Lei Nº 16, de 2003 –CN. Senador Rodolpho Tourinho. 167 
 
Leitura do Projeto de Lei Nº 17, de 2003 –CN. Senador Rodolpho Tourinho. 171 
 
Leitura do Projeto de Lei Nº 18, de 2003 –CN. Senador Rodolpho Tourinho. 211 
 
Projeto de Lei da Câmara 
 
Projeto de Lei da Câmara Nº 46, de 2003, que faculta o registro, nos 

documentos pessoais de identificação, das informações que especifica. 212 
 
Projeto de Lei da Câmara Nº 48, de 2003 (Nº 39/99, na Casa de Origem), que 

dispõe sobre a Regulamentação da Profissão de Agente se Segurança Privada e dá outras 
providências.  390 

 
Projeto de Lei da Câmara Nº 49, de 2003 (Nº6.680/2002), que institui o Mapa 

de Exclusão Social, estabelecendo metas e normas voltadas à responsabilidade na gestão 
social do Estado.  393 



 
Projeto de Lei do Senado 
 
Projeto de Lei do Senado Nº 262, de 2003, que dispõe sobre a proibição do 

uso de métodos e recrutamento de pessoal que possam causar dano a honra e à dignidade 
do trabalhador. Senador Paulo Paim. 012 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 263, de 2003, que dispõe sobre a isenção de 

Imposto sobre os Produtos Industrializados na aquisição de equipamentos e materiais para 
o exercício de fotógrafo profissional. Senador José Agripino. 013 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 264, de 2003, que altera a redação dos arts. 50 e 

52 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento urbano e 
dá outras providências. Senador Paulo Octávio. 099 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 265, de 2003, que altera o art. 49 da lei nº 8.171, 

de 17/01/1991, com o objetivo de incluir como beneficiários de crédito rural os 
arrendatários de terras, os parceiros, os consórcios e os condomínios de produtores rurais, 
bem como os quilombos. Senador Tasso Jereissati. 100 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 266, de 2003, que altera a Lei nº 10.420, de 10 

de abril de 2002, para incluir o parceiro outorgante como beneficiário e os consórcios e 
condomínios como contratantes do Fundo de Garantia-Safra. Senador Tasso Jereissati. 103 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 267, de 2003, Autoriza o Poder Executivo a 

alterar a razão social da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (CODEVASF), nos ternos que especifica e dá outras providências. Senador 
Fernando Bezerra. 108  

 
Projeto de Lei do Senado Nº 268, de 2003, que altera a redação dos artigos 6º 

e 49º da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, e dá outras providências. Senador 
Rodolpho Tourinho. 214 

 
Questão Agrária 
 
Preocupação com a questão agrária do País. Senador José Agripino. 045 
 
Refinaria 
 
Comentário ao artigo do consultor Jean Paul Prates sobre a instalação de uma 

refinaria de petróleo no nordeste. Senador Garibladi Alves Filho. 413 
 
Fala da defesa feita pelo Senador Garibaldi Alves Filho em relação à 

polêmica da instalação de mais uma refinaria no país, na região nordeste e do combate às 
desigualdades regionais. Aparte ao Senador Garibaldi Alves Filho. Senador César Borges. 415 

 
Fala do nordeste que é onde se deve localizar a nova refinaria de petróleo, e 

da relação dessa refinaria com o Caribe e a Venezuela. Aparte ao Senador Garibaldi Alves 
Filho. Senador Rodolpho Tourinho. 415 

 
Reforma Agrária 
 
Ressalta que o Governo está vivendo sua primeira grande crise e que não há 

como deixar de fazer a reforma agrária e por fim fala da relação de sustentação exercida 
pelo PMDB. Aparte ao Senador Amir lando. Senador Renan Calheiros. 362 

 
Reforma Judiciária 
 
Considerações a respeito da reforma do judiciário. Senador Papaléo Paes. 216 
 
Ressalta a importância da Reforma do Judiciário. Aparte ao Senador Papaléo 

Paes. Senador José Jorge. 217 
 



Ressalta a importância da Reforma do Judiciário. Aparte ao Senador Papaléo 
Paes. Senador Paulo Paim. 218 

 
Posicionamento contrário à votação da Reforma do Judiciário no período da 

convocação no Congresso Nacional. Senador José Jorge. 218 
 
Reforma Política 
 
Defesa da inclusão da Reforma Política na convocação extraordinária do 

Congresso Nacional. Senador José Agripino. 095 
 
Reforma Tributária 
 
Pressão dos Governadores pela retirada da obrigatoriedade dos estados 

aplicarem 20% da sua arrecadação oriunda do CPMF e da Cide nas áreas de educação e 
saúde, conforme prevê a proposta da Reforma Tributária. Senador Antonio Carlos 
Valadares. 084 

 
Manifesta sua opinião sobre o discurso do senador Antonio Carlos Valadares 

a respeito da Reforma Tributária. Aparte ao Senador Antonio Carlos Valadares. Senador 
Ney Suassuna. 086 

 
Fala da proposta de Desvinculação das Receitas dos Estados e diz que estas 

são passíveis de serem aceitas na Reforma Tributária. Aparte ao Senador Antonio Carlos 
Valadares. Senadora Ideli Salvatti. 087 

 
Análise da Proposta de Reforma Tributária encaminhada ao Congresso 

Nacional. Senador João Batista Motta. 121 
 
Gestão do PFL para inclusão da Reforma Política na pauta de convocação 

extraordinária do Congresso Nacional. Senador José Jorge. 218 
 
Requerimento 
 
Requerimento Nº 513, de 2003, que requer nos termos do art. 224 da 

Constituição Federal, combinado com os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.389, de 30 de dezembro 
de 1991, que o projeto de Decreto Legislativo 223, de 2003, que “Aprova o ato que 
outorga concessão à Fundação Comunidade Cristã, para executar serviço de radiodifusão 
na cidade de Goiânia, Estado do Goiás”, seja submetido à apreciação do Conselho de 
Comunicação Social. Senadora Fátima Cleide. 060 

 
Requerimento Nº 514, de 2003, que solicita informações ao Ministro da Casa 

Civil sobre a investigação do Ministério público no caso do jogo clandestino. Senador 
Arthur Virgílio. 061 

 
Requerimento Nº 515, de 2003, que solicita informações ao Sr. Ministro da 

Fazenda sobre a investigação do Ministério público no caso do jogo clandestino. Senador 
Arthur Virgílio. 061 

 
Requerimento Nº 516, de 2003, que requer que a Mesa solicite algumas 

informações por escrito ao ministro-chefe da Casa Civil. Senador Arthur Virgílio. 062 
 
Requerimento Nº 517, de 2003, que requer que seja apresentado pelo Senado 

Federal, voto de pesar pelo falecimento do líder político goiano, o ex-prefeito de Goiânia e 
o ex-deputado estadual Hélio Seixo de Brito, apresentado condolências à Família. 
Senadora Íris de Araújo. 079 

 
Requerimento Nº 518, de 2003, que requer homenagens pelo falecimento do 

Dr. Hélio Seixo de Brito, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. Senador Leomar 
Quintanilha. 079 

 
Requerimento Nº 519, de 2003, que requer informações ao Ministro-Chefe da 

Casa Civil, sobre os estudos de Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, 



vinculado á Presidência da República, acerca do tratamento e controle de capitais de curto 
prazo aplicado ao Brasil. Senador Arthur Virgílio. 097 

 
Requerimento Nº 520, de 2003, que requer a retirada do Projeto de Lei o 

Senado Nº 179, de 13-05-2003, de sua autoria. Senador Paulo Paim. 098 
 
Requerimento Nº 521, de 2003, que requer voto de aplauso ao diretor-

presidente do jornal “A Notícia”, de Joinville, o senhor Moacir Thomazi, ao jornalista Luiz 
Fernando Assunção e ao Fotógrafo Pena Filho, em função da série de reportagens que vem 
sendo publicadas sobre os mortos da ditadura militar em Santa Catarina. Senador Ideli 
Salvatti. 098 

 
Requerimento Nº 522, de 2003, que requer a inserção em alta de voto de 

pesar pelo falecimento do Comunicador Hilton Lopes, ocorrido dia 28/06, na cidade de 
Aracaju/SE, para ser enviado à família enlutada e ao Sistema Atalaia de Comunicação. 
Senador Antonio Carlos Valadares. 098 

 
Requerimento Nº 523, de 2003, que requer urgência para o PLS nº 161, de 

1989, que “define os serviços de qualquer natureza sujeitos ao imposto de competência de 
qualquer município, previsto no inciso IV, do art. 156, da Constituição, e estabelece as 
suas alíquotas máximas”. Senador Romero Jucá. 127 

 
Requerimento Nº 524, de 2003, que Apensamento do PLS nº 202, de 2003, 

aos apensados PLS nºs 386, 292 e 614, todos de 1999, por regularem sobre a mesma 
matéria. Senador Juvêncio da Fonseca. 127 

 
Requerimento Nº 525, de 2003, que requer a tramitação em conjunto dos 

Projetos de Resolução nºs 65, de 1999, e 18, de 2003, por versarem sobre a mesma matéria 
–indicação a outro poder. Senador César Borges. 127 

 
Requerimento Nº  526, de 2003, que requer urgência, para o PDL nº 382, de 

2003. Senador Tião Viana. 134 
 
Requerimento Nº 527, de 2003, que requer que sejam encaminhados votos de 

Congratulações ao Comandante Geral da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, 
pelo transcurso, na data de hoje, do “Dia do Bombeiro”, bravos heróis que cotidianamente 
arriscam-se para salvar vidas pela integridade de nosso patrimônio.   Senador Sérgio 
Zambiasi. 137 

 
Requerimento Nº 528, de 2003, que requer a criação da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de investigar as sucessivas e violentas invasões 
de terras, praticado pelo chamado Movimento dos Sem Terra –MST. Senador Garibaldi 
Alves Filho. 152 

 
Requerimento nº 529, de 2003, que requer que seja criada a comissão 

temporária externa, composta de cinco Senadores, com a finalidade de ir a Roraima inteira-
se das questões fundiárias daquele estado. Senador Mozarildo Cavalcanti. 255 

 
Requerimento Nº 530, de 2003, que requer que seja apresentado pelo Senado 

Federal, voto de pesar de falecimento do General-de-Exército Adhemar da Costa Machado, 
apresentando condolências ao Comando do Exército e à família. Senadora Íris de Araújo. 270 

 
Requerimento Nº 531, de 2003, que requer que seja designada comissão, 

composta de três Senadores, para averiguar as causas das crises de recursos por que passa a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –EMBRAPA, bem como propor soluções 
para referida crise. Senador Garibaldi Alves Filho. 271 

 
Requerimento Nº 532, de 2003, que requer, nos termos do artigo 218 do 

Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa, algumas homenagens pelo 
falecimento do ex-deputado e Ministro da Saúde, Carlos Santana. Senador Arthur Virgílio. 346 

 
Rodovias 
 



 Comunica a realização da reunião da Comissão Franco–Brasileira, nos 
próximos dias 07 e 08, em Paris, que decidirá sobre o encaminhamento de obras na BR-
156 e a construção da ponte sobre o rio Oiapoque, que interligará o Brasil à Guiana 
Francesa. Senador João Capiberibe. 236 

 
Defesa da construção rodovia que ligará o município de Envira/AM à cidade 

de Feijó, no Estado do Acre. Senador Arthur Virgílio. 371 
 
Segurança 
 
Comentários à determinação de retirada de todos os portões e cabines de 

segurança dos condomínios do Rio de Janeiro. Senador Ney Suassuna. 087 
 
Setor Energético 
 
Ressalta a competência e dedicação do setor energético.  Aparte a Senador 

Valdir Raupp. Senador Mão Santa. 344 
 
Setor Ferroviário 
 
Fala das privatizações do setor ferroviário. Aparte ao Senador Delcídio 

Amaral. Senador Roberto Saturnino. 130 
 
Sistema Elétrico 
 
Manifesta seu entusiasmo e o seu apoio aos estudos feitos para uma revisão 

completa das normas e do sistema elétrico brasileiro, para a formação de um novo modelo 
onde se deve inserir o carvão. Aparte ao Senador José Jorge. Senador Rodolpho Tourinho. 356 

 
Sociedade 
 
Constatação do pouco que se avançou no País na área social, nos últimos 10 

anos. Senador Pedro Simon. 140 
 
Solidariedade 
 
Apelo ao Presidente Lula para que faça um pedido de clemência em favor da 

cidadã nigeriana condenada à morte por ter tido um filho sem ter contraído o matrimonio. 
Senador Arthur Virgílio. 340 

 
Declara a sua associação ao comitê que objetiva preservar a vida de Amina 

Lawal. Senador Amir Lando. 351 
 
Manifestação de solidariedade do PMDB no sentido de pedir a absolvição da 

nigeriana e mulçumana Amina Lawal, condenada à morte naquele país. Senador Romero 
Jucá. 352 

 
Informa que o Presidente Lula está sensibilizado com a situação da nigeriana 

e mulçumana Amina Lawal e confirma que reforçará o pedido e a determinação do 
Governo Brasileiro de solicitar asilo para a condenada, caso haja sensibilidade por parte do 
residente da Nigéria. Aparte ao Senador José Jorge. Senador  Tião Viana. 353 

 
Solidariedade à nigeriana Amina Lawal, condenada à morte por 

apedrejamento por um tribunal religioso da Nigéria. Senador Paulo Paim. 363 
 
Associação às manifestações de solidariedade à nigeriana Amina Lawal. 

Senador Renan Calheiros. 371 
 
Subcomissão de Turismo 
 
Fala da importância da Subcomissão de Turismo para o Brasil. Aparte ao 

Senado Paulo Octávio. Senador Leonel Pavan. 058 
 



Tecnologia 
 
Ressalta a importância da Ciência e da Tecnologia e diz que precisamos fazer 

satélites e colocá-los em órbita. Aparte ao Senador Roberto Saturnino. Senador Ney 
Suassuna. 039 

 
Terras 
 
Preocupação com a aquisição de terras no Brasil por fazendeiros norte-

americanos. Senador Mozarildo Cavalcanti. 148 
 
Transcrição 
 
Transcrição de artigos veiculados na imprensa a respeito da criação da 

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o crescimento de invasões de 
terras no País. Senador Arthur Virgílio. 312 

 
Transporte 
 
Fala da energia e do transporte rodoviário e ferroviário. Aparte ao Senador 

Delcídio Amaral. Senador Mão Santa. 130 
 
Transcrição 
 
Transcrição nos anais da Casa das reivindicações que constam no Manifesto 

do Esporte. Senador Paulo Paim. 021 
 
Transcrição nos anais do Senado, de discurso proferido pelo Ministro 

Roberto Amaral, por decisão da posse de Celso Furtado na Academia Brasileira de 
Ciências. Senador Roberto Saturnino. 036 

 
Turismo 
 
Falta de recursos para investimento no setor de turismo em Santa Catarina. 

Senador Leonel Pavan. 081 
 
Vale o Rio Doce 
 
Atuação da Companhia Vale do Rio Doce. Senador Romero Jucá. 280 
 
Violência 
 
Comenta a violência no Rio de Janeiro. Senador Eurípedes Camargo. 419 
 
Votação de Requerimento 
 
Encaminha votação dos requerimentos Nºs 517 e 518, de 2003. Senadora Íris 

de Araújo. 079 
 
Encaminha votação dos requerimentos Nºs 517 e 518, de 2003.  Senador 

Antonio Carlos Valadares. 080 
 
Encaminhamento de votação do requerimento nº 532, de 2003. Senador 

Arthur Virgílio. 346 
 
Encaminhamento de votação do requerimento nº 532, de 2003. Senador Tião 

Viana. 346 



Ata da 1ª Sessão não De li be ra ti va,
em 1º de julho de 2003 

1ª Sessão Legislativa Extraordinária da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Ro meu Tuma e Au gus to Bo te lho.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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. Pri me i ro 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

OFÍCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 1.342/2003, de 26 do cor ren te, en ca mi nhan-
do ao Se na do Emen da da Câ ma ra ao Pro je to de Lei
do Se na do nº 32, de 1999 (nº 2.741/2000, na que la
Casa), que al te ra o art. 61 do De cre to-Lei nº 2.848, de 
7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, para in clu ir
cir cuns tân cia agra van te ge né ri ca nos ca sos de cri-
mes pra ti ca dos con tra po li ci a is, mem bros do Mi nis té-
rio Pú bli co ou ma gis tra dos no exer cí cio de suas fun -
ções ou em ra zão de las.

É a se guin te a emen da

EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO Nº 32, DE 1999
(Nº 2.741/2000, na que la Casa)

“Alte ra o art. 61 do De cre to–Lei nº 
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có -
di go Pe nal, para in clu ir cir cuns tân cia
agra van te ge né ri ca nos ca sos de cri-
mes pra ti ca dos con tra po li ci a is, mem -

bros do Mi nis té rio Pú bli co ou ma gis tra-
dos no exer cí cio de suas fun ções ou
em ra zão de las”.

Emen da

Su pri ma-se da alí nea m do in ci so II do 
art. 61 cons tan te do art. 1º des te pro je to a
ex pres são “ci vil ou mi li tar”.

PROJETO APROVADO PELO SENADO FEDERAL
E ENCAMINHADO À CÂMARA DOS DEPUTADOS

 PARA REVISÃO.

Alte ra o art. 61 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di-
go Pe nal, para in clu ir cir cuns tân cia
agra van te ge né ri ca nos ca sos de cri-
mes pra ti ca dos con tra po li ci a is, mem-
bros do Mi nis té rio Pú bli co ou ma gis tra-
dos no exer cí cio de suas fun ções ou
em ra zão de las.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so II do art. 61 do De cre to-Lei nº

2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal,
pas sa a vi go rar acres ci do da se guin te alí nea:

“Art. 61 ..................................................
.............................................................”
“II – ......................................................
.............................................................”
“m) con tra po li ci al ci vil ou mi li tar,

mem bro do Mi nis té rio Pú bli co ou ma gis tra-
do, no exer cí cio da fun ção ou em ra zão
dela.” (AC) *

Art. 2º Esta lei 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

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

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

CAPÍTULO III
Da Aplicação da Pena

....................................................................................
Cir cuns tân ci as agra van tes

Art. 61 – São cir cuns tân ci as que sem pre agra -
vam a pena, quan do não cons ti tu em ou qua li fi cam o
cri me: (Re da ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-84)

I – a re in ci dên cia; (Re da ção dada pela Lei nº
7.209, de 11-7-84)

II – ter o agen te co me ti do o cri me: (Re da ção
dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-84)

a) por mo ti vo fú til ou tor pe;
b) para fa ci li tar ou as se gu rar a exe cu ção, a ocul -

ta ção, a im pu ni da de ou van ta gem de ou tro cri me;
c) à tra i ção, de em bos ca da, ou me di an te dis si-

mu la ção, ou ou tro re cur so que di fi cul tou ou tor nou im -
pos sí vel a de fe sa do ofen di do;

d) com em pre go de ve ne no, fogo, ex plo si vo, tor -
tu ra ou ou tro meio in si di o so ou cru el, ou de que po dia
re sul tar pe ri go co mum;

e) con tra as cen den te, des cen den te, ir mão ou
côn ju ge;

f) com abu so de au to ri da de ou pre va le cen do-se
de re la ções do més ti cas, de co a bi ta ção ou de hos pi ta-
li da de;

g) com abu so de po der ou vi o la ção de de ver ine -
ren te a car go, ofí cio, mi nis té rio ou pro fis são;

h) con tra cri an ça, ve lho, en fer mo ou mu lher grá -
vi da; (Re da ção dada pela Lei nº 9.318. de 5.12.96)

i) quan do o ofen di do es ta va sob a ime di a ta pro -
te ção da au to ri da de;

j) em oca sião de in cên dio, na u frá gio, inun da ção
ou qual quer ca la mi da de pú bli ca, ou de des gra ça par -
ti cu lar do ofen di do;

I) em es ta do de em bri a guez pre or de na da.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PARECERES

PARECERES Nºs 712, 713 e 714, DE 2003

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
42, de 2003 (nº 1.083/2003, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da
República, que dispõe sobre a revisão
geral e anual das remunerações e
subsídios dos servidores públicos
federais dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário da União, das
autarquias e fundações públicas
federais, de que trata a Lei nº 10.331, de
18 de dezembro de 2001, referente ao ano 
de 2003.

PARECER Nº 712, DE 2003, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho

I – Relatório

Vem ao exame do Senado Federal, em regime de
urgência constitucional, o Projeto de Lei da Câmara nº
42, de 2003 (nº 1.083, de 2003, na origem), de autoria
do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão geral e
anual das remunerações e subsídios dos servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário da União, das autarquias e fundações
públicas federais, de que trata a Lei nº 10.331, de 18 de
dezembro de 2001, referente ao ano de 2003.

A proposição determina que as remunerações e 
os subsídios dos servidores públicos dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das
autarquias e fundações públicas federais ficam
reajustadas em um por cento, a partir de 1º de janeiro
de 2003.

Explicam os Senhores Ministros de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda na
exposição de motivos que acompanha o projeto que ele
dá cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 10.331,
de 18 de dezembro de 2001, que regulamenta o inciso
X do art. 37 da Constituição, e que, em relação ao
percentual proposto, um por cento, é importante
ressaltar que, além de atender ao princípio da eqüidade
e ao conceito de linearidade, permitirá o estudo de
medidas complementares que reduzam as
disparidades remuneratórias hoje existentes.

Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a
proposição ao exame desta Casa, onde recebeu duas 
emendas.

A Emenda nº 1, de autoria do eminente Senador 
Antero Paes de Barros, determina que o reajuste dos
servidores públicos corresponda à variação do Índice
Nacional de Preços Amplo (IPCA), enquanto a de nº
2, da nobre Senadora Lúcia Vânia, estabelece esse
mesmo reajuste em 4% (quatro por cento).
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II – Aná li se

A pro po si ção aten de ao pres su pos to de cons ti-
tu ci o na li da de for mal, ten do em vis ta tra tar de ma té ria
que deve ser dis ci pli na da em lei or di ná ria, de ini ci a ti-
va pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, na for ma do
que dis põe a alí nea a do in ci so II do § 1º do art. 61 da
Cons ti tu i ção.

Da mes ma for ma, o pro je to, não apre sen ta ví ci-
os de ju ri di ci da de e re gi men ta li da de e vem va za do
em boa téc ni ca le gis la ti va.

Com re la ção ao mé ri to, ma ni fes ta mo-nos pela apro -
va ção da pro pos ta, que dá con cre tu de, no ano de 2003,
no âm bi to da União, ao co man do con ti do no art.X do art.
37 da Cons ti tu i ção, in tro du zi do pela Emen da Cons ti tu ci o-
nal nº 19, de 1998, a cha ma da “Re for ma Admi nis tra ti va” e
re gu la men ta do pela Lei nº 10.331, de 2001.

Vale co men tar que, con for me ex pli cam os Mi nis-
tros de Esta do res pon sá ve is pe las áre as per ti nen tes,
a pro po si ção pre ten de, tão-so men te, aten der a exi-
gên cia cons ti tu ci o nal da re vi são anu al dos es ti pên di-
os dos ser vi do res pú bli cos, no mês de ja ne i ro, sem
dis tin ção de ín di ces, ex ten si vos aos pro ven tos da ina -
ti vi da de e às pen sões, não ex clu in do a ado ção de ul -
te ri o res me di das que pro mo vam ajus tes pon tu a is na
re mu ne ra ção das car re i ras e ca te go ri as fun ci o na is do 
ser vi ço pú bli co fe de ral.

Com re la ção às emen das apre sen ta das, mal-
gra do os seus even tu a is mé ri tos, elas não po dem
pros pe rar, por pa de ce rem de ví cio de in cons ti tu ci o na-
li da de for mal.

Isso ocor re por que como a ma té ria ob je to da
pro po si ção sob exa me é de ini ci a ti va pri va ti va do Pre -
si den te da Re pú bli ca e as emen das pro mo vem au-
men to de des pe sa, a sua apre sen ta ção está ve da da
pelo dis pos to no in ci so I do art. 63 da Cons ti tu i ção e
na alí nea a do in ci so IV do art. 230 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

III – Voto

Do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 42, de 2003, re je i ta das as
emen das a ele apre sen ta das.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. – Edi-
son Lo bão,  Pre si den te – Ga ri bal di  Alves Fi lho, Re-
la tor – Serys Slhes sa ren ko – Mar ce lo Cri vel la –
José Ma ra nhão – Ju vên cio da Fon se ca – Pa pa léo
Paes – Cé sar Bor ges – De mós te nes Tor res –
Arthur Vir gí lio – Tas so Je re is sa ti – Ante ro Paes de 
Bar ros – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – João Ca pi be-
ri be – Ael ton Fre i tas – Pa u lo Octá vio.

PARECER Nº 713, DE 2003,
DA CO MIS SÃO DE ASSUN TOS ECO NÔ MI COS

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

I – Re la tó rio

Veio a esta Comissão, para análise e emissão
de parecer, o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2003 
(Projeto de Lei nº 1.083, de 2003, na Casa de
origem), que “dispõe sobre a revisão geral e anual
das remunerações e subsídios dos servidores
públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário da União, das autarquias e fundações
públicas federais, de que trata a Lei nº 10.331, de 18
de dezembro de 2001, referente ao ano de 2003”.

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Poder
Executivo, reajusta em um por cento. retroativamente
a 1º de janeiro de 2003, as remunerações e os
subsídios dos servidores acima referidos e revoga o
art. 3º da Lei nº 10.331, de 2001, que determina a
dedução de eventuais reajustes, decorrentes de
reorganização ou reestruturação de carreiras, do
percentual de correção concedido, a título de revisão
geral, às remunerações e aos subsídios dos
servidores públicos federais.

A proposta foi aprovada pela Câmara dos
Deputados na forma em que foi encaminhada pelo
Poder Executivo.

A matéria se encontra em análise simultânea,
em regime de urgência, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, e na Comissão de
Assuntos Econômicos, podendo receber emendas
somente perante a primeira. Foram apresentadas
duas emendas, a saber:

Emenda nº 1-CCJ, de autoria do Senador
Antero Paes de Barros, determinando que o reajuste
dos servidores públicos deverá corresponder à
variação plena do IPCA; e

Emenda nº 2-CCJ, de autoria da Senadora
Lúcia Vânia, que eleva para 4% o índice de reajuste
dos servidores públicos.

II – Ana li se

Cabe a esta Co mis são opi nar ape nas so bre o
as pec to eco nô mi co-fi nan ce i ro da pro po si ção, con for-
me o in ci so I do art. 99 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral. Os de ma is as pec tos da ma té ria, as sim
como as emen das apre sen ta das, se rão apre ci a dos
pela CCJ.
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De acordo com a Exposição de Motivos
Interministerial nº 146/2003-MP-MF, que acompanha
a Mensagem nº 206, de 21 de maio de 2003, do
Senhor Presidente da República, a despesa
decorrente da proposição em tela será de R$526,09
milhões, em 2003 e exercícios seguintes, e
beneficiará 1.247.989 servidores públicos, ativos ou
inativos.

Os dispositivos da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), particularmente o disposto nos arts. 16 e 17,
foram devidamente atendidos. Assim, as despesas
relativas a 2003 foram incluídas na Lei Orçamentária
Anual, em dotação específica do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e absorvidas
pela margem líquida de expansão para as despesas
de caráter continuado. Cabe informar também que,
conforme os citados dispositivos da LRF, por se tratar
de revisão geral da remuneração, nos termos do art.
37, X, da CF, a proposição não necessita ser instruída 
com a estimativa de seu impacto orçamentário-
financeiro, nem demonstrar a origem de recursos
para seu custeio.

Sobre o mérito do PLC nº 42, de 2003, cabe
ressaltar que, embora sabidamente pequeno, o
reajuste proposto pelo Poder Executivo é o único
condizente com a atual situação
econômico-financeira da União e os esforços do atual 
Governo em ajustar as finanças nacionais.

III – Voto

Pelo exposto, voto pela aprovação do Projeto de
Lei da Câmara nº 42, de 2003, nos termos em que foi
proposto.

Sala da Co mis são, – Pa u lo Octá vio, Pre si den te
– Ga ri bal di Alves Fi lho, Re la tor – Edu ar do Su plicy
– Antô nio Car los Va la da res – Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or – Fer nan do Be zer ra – Mão San ta – João
Alber to Sou za – Val dir Ra upp – Efra im Mo ra es –
Edu ar do Aze re do – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – José 
Jor ge – Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ nia.

PARECER Nº 714, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre as Emen das nos 1 e 2, apre -
sen ta das 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, pe ran te a pri me i ra
Co mis são a que foi des pa cha do (CCJ)

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

I – Re la tó rio

Vem ao exa me do Se na do Fe de ral, em re gi me de
ur gên cia cons ti tu ci o nal, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
42, de 2003 (nº 1.083, de 2003, na ori gem), de au to ria
do Po der Exe cu ti vo, 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.

A pro po si ção de ter mi na que as re mu ne ra ções e
os 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 fi cam re a jus ta das
em um por cen to, a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003.

Expli cam os Se nho res Mi nis tros de Esta do do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão e da Fa zen da na
ex po si ção de mo ti vos que acom pa nha o pro je to que
ele dá cum pri men to ao dis pos to no art. 1º da Lei nº
10.331, de 18 de de zem bro de 2001, que re gu la men-
ta o in ci so X do art. 37 da Cons ti tu i ção, e que, em re la-
ção ao per cen tu al pro pos to, um por cen to, é im por-
tan te res sal tar que, 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 ti rá o es -
tu do de me di das com ple men ta res que re du zam as
dis pa ri da des re mu ne ra tó ri as hoje exis ten tes.

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, vem a
pro po si ção ao exa me des ta Casa, onde re ce beu duas 
emen das.

A Emen da nº 1, de au to ria do emi nen te Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, de ter mi na que o re a jus te dos
ser vi do res pú bli cos cor res pon da à va ri a ção do Índi ce
Na ci o nal de Pre ços Amplo (IPCA), en quan to a de nº
2, da no bre Se na do ra Lú cia Vâ nia, es ta be le ce esse
mes mo re a jus te em 4% (qua tro por cen to).

II – Aná li se

A pro po si ção aten de ao pres su pos to de cons ti-
tu ci o na li da de for mal, ten do em vis ta tra tar de ma té ria
que deve ser dis ci pli na da em lei or di ná ria, de ini ci a ti-
va pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, na for ma do
que dis põe a alí nea a, do in ci so II do § 1º do art. 61 da
Cons ti tu i ção.

Da mes ma for ma, o pro je to não apre sen ta ví ci-
os de ju ri di ci da de e re gi men ta li da de e vem va za do
em boa téc ni ca le gis la ti va.

Com re la ção ao mé ri to, ma ni fes ta mo-nos pela apro -
va ção da pro pos ta, que dá con cre tu de, no ano de 2003,
no âm bi to da União, ao co man do con ti do no art.X do art.
37 da Cons ti tu i ção, in tro du zi do pela Emen da Cons ti tu ci o-
nal nº 19, de 1998, a cha ma da “Re for ma Admi nis tra ti va”e
re gu la men ta do pela Lei nº 10.331, de 2001.
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Vale co men tar que, con for me ex pli cam os Mi nis-
tros de Esta do res pon sá ve is pe las áre as per ti nen tes,
a pro po si ção pre ten de, tão-so men te, aten der a exi-
gên cia cons ti tu ci o nal da re vi são anu al dos es ti pên di-
os dos ser vi do res pú bli cos, no mês de ja ne i ro, sem
dis tin ção de ín di ces, ex ten si vos aos pro ven tos da ina -
ti vi da de e às pen sões, não ex clu in do a ado ção de ul -
te ri o res me di das que pro mo vam ajus tes pon tu a is na
re mu ne ra ção das car re i ras e ca te go ri as fun ci o na is do 
ser vi ço pú bli co fe de ral.

Com re la ção às emen das apre sen ta das, mal-
gra do os seus even tu a is mé ri tos, elas não po dem
pros pe rar, por pa de ce rem de ví cio de in cons ti tu ci o na-
li da de for mal.

Isso ocor re por que como a ma té ria ob je to da
pro po si ção sob exa me é de ini ci a ti va pri va ti va do Pre -
si den te da Re pú bli ca e as emen das pro mo vem au-
men to de des pe sa, a sua apre sen ta ção está ve da da
pelo dis pos to no in ci so I do art. 63 da Cons ti tu i ção e
na alí nea a, do in ci so IV do art. 230 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

III – Voto

Do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 42, de 2003, re je i ta das as
emen das a ele apre sen ta das.

Sala das Co mis sões, – Pa u lo Octá vio, Pre si-
den te em Exer cí cio – Ga ri bal di Alves Fi lho, Re la tor
– Anto nio Car los Va la da res – Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or – Mão San ta – Val dir Ra upp – Hé lio Cos ta –
Luiz Otá vio – Cé sar Bor ges – Efra im Mo ra is – Ro -
dolp ho Tou ri nho – Sér gio Gu er ra – Edu ar do Aze -
re do – Tas so Je re is sa ti – Lú cia Vâ nia – 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 DE 1988

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

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“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:”

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

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“X – a re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos e o
sub si dio de que tra ta o § 4º do art. 39 so men te po de-
rão ser fi xa dos ou al te ra dos por lei es pe cí fi ca, ob ser-
va da a ini ci a ti va pri va ti va em cada caso, as se gu ra da
re vi são ge ral anu al, sem pre na mes ma data e sem
dis tin ção de ín di ces;” (Re gu la men to)
....................................................................................

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:
....................................................................................

II – dis po nham so bre:
a)  cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au-
men to de sua re mu ne ra ção;
....................................................................................

Art. 63. Não será ad mi ti do au men to da des pe sa
pre vis ta:

I – nos pro je tos de ini ci a ti va ex clu si va do Pre si-
den te da Re pú bli ca, res sal va do o dis pos to no art.
166, § 3º e § 4º;
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, 
DE 4 DE JUNHO DE 1998

Mo di fi ca o re gi me e dis põe so bre
prin cí pi os e nor mas da 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.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli-
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

Men sa gem de veto
....................................................................................

Art. 16. A cri a ção, ex pan são ou aper fe i ço a men-
to de ação go ver na men tal que acar re te au men to da
des pe sa será acom pa nha do de:
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I – 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 en trar em vi gor e nos
dois sub se qüen tes;

II – de cla ra ção do or de na dor da des pe sa de que o 
au men to tem ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra com 
a lei or ça men tá ria anu al e com pa ti bi li da de com o pla no
plu ri a nu al e com a lei de di re tri zes or ça men tá ri as.

§ 1º Para os fins des ta Lei Com ple men tar, con si-
de ra-se:

I – ade qua da com a lei or ça men tá ria anu al, a
des pe sa ob je to de do ta ção es pe cí fi ca e su fi ci en te, ou
que es te ja abran gi da por cré di to ge né ri co, de for ma
que so ma das to das as des pe sas da mes ma es pé cie,
re a li za das e a re a li zar, pre vis tas no pro gra ma de tra -
ba lho, não se jam ul tra pas sa dos os li mi tes es ta be le ci-
dos para o exer cí cio;

II – com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al e a lei de
di re tri zes or ça men tá ri as, a des pe sa que se con for me
com as di re tri zes, ob je ti vos, pri o ri da des e me tas pre-
vis tos nes ses ins tru men tos e não in frin ja qual quer de
suas dis po si ções.

§ 2º A es ti ma ti va de que tra ta o in ci so I do ca put
será acom pa nha da das pre mis sas e me to do lo gia de
cál cu lo uti li za das.

§ 3º Res sal va-se do dis pos to nes te ar ti go a des -
pe sa con si de ra da ir re le van te, nos ter mos em que dis -
pu ser a lei de di re tri zes or ça men tá ri as.

§ 4º As nor mas do ca put cons ti tu em con di ção
pré via para:

– em pe nho e li ci ta ção de ser vi ços, for ne ci men to
de bens ou exe cu ção de obras;

II – de sa pro pri a ção de imó ve is ur ba nos a que se 
re fe re o § 3º do art. 182 da Cons ti tu i ção.

SUB SE ÇÃO I
Da Des pe sa Obri ga tó ria de Ca rá ter Con ti nu a do

Art. 17. Con si de ra-se obri ga tó ria de ca rá ter con -
ti nu a do a des pe sa cor ren te de ri va da de lei, me di da
pro vi só ria ou ato ad mi nis tra ti vo nor ma ti vo que fi xem
para o ente a obri ga ção le gal de sua exe cu ção por um 
pe río do su pe ri or a dois exer cí ci os.

§ 1º Os atos que cri a rem ou au men ta rem des -
pe sa de que tra ta o ca put de ve rão ser ins tru í dos com
a es ti ma ti va pre vis ta no in ci so I do art. 16 e de mons-
trar a ori gem dos re cur sos para seu cus te io.

§ 2º Para efe i to do aten di men to do § 1º, o ato
será acom pa nha do de com pro va ção de que a des -
pe sa cri a da ou au men ta da não afe ta rá as me tas
de re sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo re fe ri do
no § 1º do art. 4º, de ven do seus efe i tos fi nan ce i ros,
nos pe río dos se guin tes, ser com pen sa dos pelo au -

men to per ma nen te de re ce i ta ou pela re du ção per -
ma nen te de des pe sa.

§ 3º Para efe i to do § 2º, con si de ra-se au men to
per ma nen te de re ce i ta o 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.

§ 4º A com pro va ção re fe ri da no § 2º, apre sen-
ta da pelo pro po nen te, con te rá as pre mis sas e me -
to do lo gia de cál cu lo uti li za das, sem pre ju í zo do
exa me de com pa ti bi li da de da des pe sa com as de-
ma is nor mas do pla no plu ri a nu al e da lei de di re tri-
zes or ça men tá ri as.

§ 5º A des pe sa de que tra ta este ar ti go não será
exe cu ta da an tes da im ple men ta ção das me di das re -
fe ri das no § 2º, as qua is in te gra rão o ins tru men to que
a cri ar ou au men tar.

§ 6º O dis pos to no § 1º não se apli ca às des pe-
sas des ti na das ao ser vi ço da dí vi da nem ao re a jus ta-
men to de re mu ne ra ção de pes so al de que tra ta o in ci-
so X do art. 37 da Cons ti tu i ção.

§ 7º Con si de ra-se au men to de des pe sa a pror -
ro ga ção da que la cri a da por pra zo de ter mi na do.
....................................................................................

PARECERES Nºs 715, 716 E 717, DE 2003

So bre o 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 pu 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.

PARECER Nº 715, DE 2003, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Re la tor: Se na dor Ge ral do Mes qui ta Ju ni or

I – Re la tó rio

É submetido a esta Comissão, em urgência
constitucional, na forma do § 1º do art. 64 da
Constituição, o Projeto de Lei da Câmara nº 44, de
2001 (nº 1.084, de 2003, na origem), de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição de
vantagem pecuniária individual devida aos servidores 
públicos civis da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional.

A pro pos ta ins ti tui, a par tir de 1º de maio 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
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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).

A van ta gem aci ma re fe ri da será paga cu mu la ti-
va men te com as de ma is 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, in ci din do so bre ela as re vi-
sões ge ra is e anu a is de re mu ne ra ção dos ser vi do res
pú bli cos fe de ra is.

Expli cam os Se nho res Mi nis tros de Esta do da
Fa zen da e do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, na 
Expo si ção de Mo ti vos MP/MF nº 145, de 2003, que
ca pe ia a pro po si ção, que se tra ta de me di da com ple-
men tar à pro pos ta de re a jus te li ne ar de um por cen to,
re tro a ti vo a ja ne i ro do cor ren te ano, en ca mi nha da ao
Con gres so Na ci o nal na mes ma data.

Infor mam, ain da, aque las au to ri da des que a
pro pos ta visa a re du zir a dis tân cia en tre os va lo res da
me nor e da ma i or re mu ne ra ção, por in ter mé dio da
ins ti tu i ção de van ta gem pe cu niá ria in di vi du al (...) que, 
por ter o mes mo va lor para to dos os ní ve is, clas ses,
pa drões e ca te go ri as exis ten tes, re pre sen ta rá uma
pri me i ra apro xi ma ção en tre es ses va lo res, ten do
como re sul ta dos ga nhos in ver sa men te pro por ci o na is
aos ob ti dos des de 1998.

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, vem a
pro po si ção ao exa me des ta Casa, onde re ce beu
emen das duas emen das no pra zo re gi men tal. A de nº
1, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, de ter mi na o
pa ga men to da van ta gem pe cu niá ria aqui ins ti tu í da a
par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, e a de nº 2, do Se na-
dor Edu ar do Aze re do, pre vê que a mes ma par ce la in -
cor po rar-se-á ao ven ci men to bá si co do ser vi dor a
par tir de 1º de ja ne i ro de 2004, o que im pli ca que, dali
adi an te, pas sa rá a ser vir de base para o cál cu lo de di -
ver sas ou tras van ta gens.

II – Aná li se

O pro je to é cons ti tu ci o nal e vem ve i cu la do pela
es pé cie nor ma ti va pró pria, de ini ci a ti va pri va ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, ex vi da alí nea a do in ci so II
do § 1º do art. 61 da Cons ti tu i ção. Ade ma is, é ju rí di co,
aten de as nor mas re gi men ta is e vem va za do em boa
téc ni ca le gis la ti va.

Qu an to ao mé ri to, opi na mos pela apro va ção da
ma té ria, que re pre sen ta um pas so fun da men tal na di -
re ção de me lho ria dos ven ci men tos dos ser vi do res
pú bli cos de me nor re mu ne ra ção que, nos úl ti mos
anos vi nham sen do, sis te ma ti ca men te, ali ja dos das
re es tru tu ra ções de car re i ras e ta be las pro mo vi das
pelo Go ver no Fe de ral.

À gui sa de exem plo, o abo no pro pos to tra du-
zir-se-á em au men to de cer ca de dez por cen to da re -
mu ne ra ção dos ser vi do res do ní vel au xi li ar do Pla no
de Clas si fi ca ção de Car gos da Lei nº 5.465, de 1970 – 
exa ta men te aque les que pas sa ram os úl ti mos oito
anos qua se sem qual quer re a jus te –, en quan to re pre-
sen ta rá me nos de um por cen to para os Au di to-
res-Fis ca is da Re ce i ta Fe de ral, car re i ra que teve, nos
úl ti mos anos, re a jus tes sig ni fi ca ti vos.

Ou seja, de fato, o pro je to sob exa me es ta rá re -
du zin do as gran des dis pa ri da des re mu ne ra tó ri as no
ser vi ço pú bli co, con tri bu in do para fa zer jus ti ça aos
ser vi do res pú bli cos.

A presente proposição, assim, inaugura uma
nova fase na política remuneratória do Governo
Federal, buscando a recomposição do poder de
compra dos funcionários públicos mais humildes.

No tocante às emendas, ambas incorrem em de
vício de inconstitucionalidade formal ex vi do disposto 
no inciso I do art. 63 da Constituição e na alínea a do
inciso IV do art. 230 do Regimento Interno do Senado
Federal, que vedam a apresentação de emendas que
aumentem a despesa prevista nos projeto de
iniciativa privativa do Presidente da República, como
é o caso sob exame.

III – Voto

Em ra zão do ex pos to, vo ta mos pela apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 44, de 2003, re je i ta-
das as emen das nºs 1 e 2.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003. –Edi-
son Lo bão, Pre si den te – Ge ral do Mes qui ta Jú ni-
or, Re la tor  – Serys Slhes sa ren ko – Tião Vi a na –
Antô nio Car los Va la da res – Mar ce lo Cri vel la –
Ga ri bal di Alves Fi lho – José Ma ra nhão – Ju vên-
cio da Fon se ca – Pa pa léo Paes – De mós te nes
Tor res – Arthur Vir gí lio – Tas so Je re is sa ti ––
João Ca pi be ri be – Sér gio Ca bral – Le o nel Pa van
– Alme i da Lima.

PARECER Nº 716, DE 2003, DA COMISSÃO 
DE ASSUN TOS ECO NÔ MI COS

Re la tor: Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or

I – Re la tó rio

Tra ta-se de Pro je to de Lei de au to ria do Po der
Exe cu ti vo 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. O re fe ri do pro je to tra mi ta em re gi me de
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ur gên cia cons ti tu ci o nal, con for me o dis pos to nos ter -
mos do § lº, do art. 64, da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis ci-
pli na do pelo art. 375 do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral, o que tor na sua apre ci a ção ne ces sá ria
em até qua ren ta e cin co dias, sob pena de ser so bres-
ta da a pa u ta de vo ta ção do le gis la ti vo.

Deve-se tam bém des ta car o fato de o pro je to em
co men to tra mi tar si mul ta ne a men te na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, onde se rão apre ci a-
das as emen das que por ven tu ra fo rem apre sen ta das. A
esta Co mis são cabe tão-so men te apre ci ar as im pli ca-
ções fi nan ce i ras e or ça men tá ri as do alu di do pro je to.

Con for me dis põe o art. 1º, o pro je to de lei em co -
men to tem por ob je ti vo con ce der van ta gem pe cu niá-
ria in di vi du al 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). Des ta que-se que a re fe ri da van ta gem
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, não po den do ser vir de base de cál cu lo para
qual quer ou tra van ta gem.

O art. 2º es ta be le ce que to das as re vi sões ge ra-
is e anu a is dos ser vi do res pú bli cos tam bém in ci di rão
so bre a van ta gem in di vi du al ora cri a da.

Já o art. 3º es ten de a re fe ri da van ta gem a to das
as apo sen ta do ri as e pen sões dos ser vi do res pú bli cos
fe de ra is.

Por úl ti mo, o art. 4º de ter mi na que a lei en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção, po rém com efe i tos fi -
nan ce i ros re tro a ti vos a 1º de maio do cor ren te exer cí-
cio fis cal.

II – Aná li se

Pas sa-se, ago ra, a ana li sar a su pra ci ta da pro -
po si ção le gis la ti va. Ini ci al men te, deve-se des ta car
que o pre sen te abo no con ce di do aos ser vi do res fe -
de ra is cons ti tui-se em me di da com ple men tar à pro -
pos ta de re a jus te li ne ar a ser im ple men ta da pela
União. Por ser o mes mo va lor para to dos os ser vi do-
res, bus ca-se re du zir a dis tân cia en tre os va lo res da 
me nor e da ma i or re mu ne ra ção, re pre sen tan do
uma pri me i ra apro xi ma ção en tre tais va lo res, ten do
como re sul ta dos ga nhos in ver sa men te pro por ci o-
na is aos ob ti dos des de 1998.

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 Te sou 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

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), o que se
en qua dra nos li mi tes le ga is para gas tos com pes so al.

A Lei Com ple men tar nº 101, de 2000 (Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal), cons ti tui-se no di plo ma le -
gal dis ci pli na dor do au men to de gas tos da ad mi nis tra-
ção pú bli ca, em par ti cu lar com as des pe sas de pes -
so al. O art. 16 da LRF de ter mi na, in ver bis:

Art. 16. A cri a ção, ex pan são ou aper fe i ço a men-
to de ação go ver na men tal que acar re te au men to da
des pe sa será acom pa nha do de:

I – 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 en -
trar em vi gor e nos dois sub se qüen tes;

II – de cla ra ção do or de na dor da des-
pe sa de que o au men to tem ade qua ção or -
ça men tá ria e fi nan ce i ra com a lei or ça men-
tá ria anu al e com pa ti bi li da de com o pla no
plu ri a nu al e com a lei de di re tri zes or ça men-
tá ri as.

Já o art. 17 es ta be le ce, in ver bis:

Art. 17. Con si de ra-se obri ga tó ria de
ca rá ter con ti nu a do a des pe sa cor ren te de ri-
va da de lei, me di da pro vi só ria ou ato ad mi-
nis tra ti vo nor ma ti vo que fi xem para o ente a
obri ga ção le gal de sua exe cu ção por um pe -
río do su pe ri or a dois exer cí ci os.

O pro je to sig ni fi ca rá um au men to da des pe sa
fe de ral em R$675,82 mi lhões em 2003, as sim como
um au men to es ti ma do de R$992,92 mi lhões nos dois
exer cí ci os se guin tes. A LRF está sen do res pe i ta da,
vis to que as des pe sas re la ti vas a 2003 fo ram in clu í-
das na Lei Orça men tá ria Anu al de 2003, sen do ab-
sor vi das pela mar gem lí qui da de ex pan são para des -
pe sas de ca rá ter con ti nu a do, con for me de fi ni do na
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as.

III – Voto

Assim, do ex pos to, e ten do em vis ta não exis ti-
rem óbi ces de na tu re za re gi men tal, le gal ou cons ti tu-
ci o nal, vo ta mos pela apro va ção da ma té ria nos ter -
mos em que foi en ca mi nha da pela Câ ma ra dos De pu-
ta dos.

Sala das Co mis sões, 24 de ju nho de 2003. –
Pa u lo Octá vio, Pre si den te –Ge ral do Mes qui ta Jú -
ni or, Re la tor – Edu ar do Su plicy – Anto nio Car los
Va la da res – Fer nan do Be zer ra – Mão San ta – Ga ri-
bal di Alves Fi lho – Pe dro Si mon – Efra im Mo ra es – 
Edu ar do Aze re do – Pa trí cia Sa bo ya Go mes –
Arthur Vir gi lio – Lú cia Vâ nia.
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PARECER Nº 717 DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre as Emen das nos 1 e 2 apre -
sen ta das 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, pe ran te a pri me i ra
Co mis são a qual foi des pa cha do (CCJ).

Re la tor: Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 44, de 2003 (nº
1.084 de 2003, na ori gem) de 2001, em ur gên cia
cons ti tu ci o nal, na for ma do pa rá gra fo 1º do art. 64
da Cons ti tu i ção, de au to ria do Po der Exe cu ti vo, 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, re ce beu as se guin tes emen das no pra zo re gi-
men tal:

A de nº 1, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros,
de ter mi na o pa ga men to da van ta gem pe cu niá ria
ins ti tu í da no pro je to a par tir de 1º de ja ne i ro de
2003;

e a de nº 2, do Se na dor Edu ar do Aze re do, pre -
vê que a mes ma par ce la in cor po rar-se-á ao ven ci-
men to bá si co do ser vi dor a par tir de 1º de ja ne i ro de 
2004, o que im pli ca que, dali adi an te, pas sa rá a ser-
vir de base para o cál cu lo de di ver sas ou tras van ta-
gens.

II – Aná li se

Ambas às emen das in cor rem em vi cio de in-
cons ti tu ci o na li da de for mal ex vi do dis pos to no in ci so
I do art. 63 da Cons ti tu i ção Fe de ral e na alí nea a do in -
ci so IV do art. 230 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, que ve dam a apre sen ta ção de emen das que
au men tem a des pe sa pre vis ta nos pro je tos de ini ci a ti-
va pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, como é o
caso sob exa me.

III – Voto

Em ra zão do ex pos to, vo ta mos pela re je i ção das 
emen das nºs 1 e 2.

Sala da Co mis são, – Pa u lo Octá vio, Pre si den-
te em exer cí cio – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, Re la tor
– Edu ar do Su plicy – Del ci dio Ama ral – Anto nio
Car los Va la da res – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi -
lho – Cé sar Bor ges – Ro dolp ho Tou ri nho – Tas so

Je re is sa ti – Alme i da Lima – Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes – Hé lio Cos ta – Luiz Otá vio – Lú cia Vâ nia –
Osmar Dias. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são
da Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou
do Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli-
ca, ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su -
pe ri o res, ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos
ci da dãos, na for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta
Cons ti tu i ção.

§ 1º  São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

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

II – dis po nham so bre:

a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -
bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au-
men to de sua re mu ne ra ção;

....................................................................................
Art. 63. Não será ad mi ti do au men to da des pe sa

pre vis ta:
I – nos pro je tos de ini ci a ti va ex clu si va do Pre si-

den te da Re pú bli ca, res sal va do o dis pos to no art.
166, § 3º e § 4º;
....................................................................................

Art. 64. A dis cus são e vo ta ção dos pro je tos de
lei de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, do Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral e dos Tri bu na is Su pe ri o res te rão
ini cio na Câ ma ra dos De pu ta dos.

§ 1º  O Pre si den te da Re pú bli ca po de rá so li ci-
tar ur gên cia para apre ci a ção de pro je tos de sua ini -
ci a ti va.

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

LEI Nº 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970

Esta be le ce di re tri zes para a clas si fi-
ca ção de car gos do ser vi ço ci vil da
União e das au tar qui as fe de ra is, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

16780 Qu ar ta-fe i ra  2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    9ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças
pú bli cas vol ta das para a res pon sa bi li-
da de na ges tão fis cal e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Men sa gem de veto
....................................................................................

Art. 16. A cri a ção, ex pan são ou aper fe i ço a men-
to de ação go ver na men tal que acar re te au men to da
des pe sa será acom pa nha do de:

I – 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 en trar em vi gor e nos
dois sub se qüen tes;

II – de cla ra ção do or de na dor da des pe sa de que 
o au men to tem ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra
com a lei or ça men tá ria anu al e com pa ti bi li da de com o 
pla no plu ri a nu al e com a lei de di re tri zes or ça men tá ri-
as.

§ 1º Para os fins des ta lei com ple men tar, con si-
de ra-se:

I – ade qua da com a lei or ça men tá ria anu al, a
des pe sa ob je to de do ta ção es pe cí fi ca e su fi ci en te e,
ou que es te ja abran gi da por cré di to ge né ri co, de for -
ma que so ma das to das as des pe sas da mes ma es pé-
cie, re a li za das e a re a li zar, pre vis tas no pro gra ma de
tra ba lho, não se jam ul tra pas sa dos os li mi tes es ta be-
le ci dos para o exer cí cio;

II – com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al e a Lei de
Di re tri zes Orça men tá ri as, a des pe sa que se con for-
me com as di re tri zes, ob je ti vos, pri o ri da des e me tas
pre vis tos nes ses ins tru men tos e não in frin ja qual quer
de suas dis po si ções.

§ 2º A es ti ma ti va de que tra ta o in ci so I do ca put
será acom pa nha da das pre mis sas e me to do lo gia de
cál cu lo uti li za das.

§ 3º Res sal va-se do dis pos to nes te ar ti go a des -
pe sa con si de ra da ir re le van te, nos ter mos em que dis -
pu ser a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as.

§ 4º As nor mas do ca put cons ti tu em con di ção
pré via para:

I – em pe nho e li ci ta ção de ser vi ços, for ne ci men-
to de bens ou exe cu ção de obras;

II – de sa pro pri a ção de imó ve is ur ba nos a que se 
re fe re o § 3º do art. 182 da Cons ti tu i ção.

SUB SE ÇÃO I
Da Des pe sa Obri ga tó ria de Ca rá ter Con ti nu a do

Art. 17. Con si de ra-se obri ga tó ria de ca rá ter con -
ti nu a do a des pe sa cor ren te de ri va da de lei, me di da
pro vi só ria ou ato ad mi nis tra ti vo nor ma ti vo que fi xem
para o ente a obri ga ção le gal de sua exe cu ção por um 
pe río do su pe ri or a dois exer cí ci os.

§ 1º Os atos que cri a rem ou au men ta rem des -
pe sa de que tra ta o ca put de ve rão ser ins tru í dos com
a es ti ma ti va pre vis ta no in ci so I do art. 16 e de mons-
trar a ori gem dos re cur sos para seu cus te io.

§ 2º Para efe i to do aten di men to do § 1º, o ato
será acom pa nha do de com pro va ção de que a des -
pe sa cri a da ou au men ta da não afe ta rá as me tas de
re sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo re fe ri do no §
1º do art. 4º, de ven do seus efe i tos fi nan ce i ros, nos
pe río dos se guin tes, ser com pen sa dos pelo au men-
to per ma nen te de re ce i ta ou pela re du ção per ma-
nen te de des pe sa.

§ 3º Para efe i to do § 2º, con si de ra-se au men to
per ma nen te de re ce i ta o 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.

§ 4º A com pro va ção re fe ri da no § 2º, apre sen-
ta da pelo pro po nen te, con te rá as pre mis sas e me to-
do lo gia de cál cu lo uti li za das, sem pre ju í zo do exa me
de com pa ti bi li da de da des pe sa com as de ma is nor -
mas do pla no plu ri a nu al e da Lei de Di re tri zes Orça -
men tá ri as.

§ 5º A des pe sa de que tra ta este ar ti go não será
exe cu ta da an tes da im ple men ta ção das me di das re -
fe ri das no § 2º, as qua is in te gra rão o ins tru men to que
a cri ar ou au men tar.

§ 6º O dis pos to no § 1º não se apli ca às des pe-
sas des ti na das ao ser vi ço da dí vi da nem ao re a jus ta-
men to de re mu ne ra ção de pes so al de que tra ta o in ci-
so X do art. 37 da Cons ti tu i ção.

§ 7º Con si de ra-se au men to de des pe sa a pror -
ro ga ção da que la cri a da por pra zo de ter mi na do.
....................................................................................

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, ofí cio do Sr. Juiz Fe de ral Subs ti-
tu to da 12ª Vara da Se ção Ju di ciá ria do Dis tri to Fe de-
ral que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro -
meu Tuma.

É lido o se guin te
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OF. SF Nº 928/2003

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Ref.:Ofi cio nº 447/2003, da 12ª Vara Fe de ral da Se -
ção Ju di ciá ria do DF
Exmº Sr.
Dr. Ro nal do Des ter ro
Juiz Fe de ral Subs ti tu to da 12º Vara Fe de ral da Se ção
Ju di ciá ria do Dis tri to Fe de ral
SAS Qu a dra 4, Lote 7, Blo co D, 2º an dar

Me ri tís si mo Juiz,
Em res pos ta ao ofi cio em epí gra fe, en ca mi nho a

V. Exª um exem plar do Re la tó rio Fi nal nº 4, de 1999, da 
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to dos Ban cos ou do
Sis te ma Fi nan ce i ro, cri a da pelo Re que ri men to nº 127,
de 1999, bem como có pi as das no tas ta qui grá fi cas re -
la ti vas aos de po i men tos das pes so as con vo ca das pela 
re fe ri da Co mis são, em aten di men to aos itens 1 e e.

Com re fe rên cia aos itens a, b, c, e d, in for mo-lhe
que, após di li gên ci as jun to à Sub se cre ta ria de Arqui vo
des ta Casa, re ce be mos as in for ma ções cons tan tes dos 
Ofí ci os nºs 87 e 89/2003-SSARQ (có pi as ane xas).

Assim sen do, su gi ro a V. Exª cre den ci ar ser vi dor
de sua con fi an ça para ma nu se ar e co le tar, jun to
àque la sub se cre ta ria, a do cu men ta ção so li ci ta da.

Na opor tu ni da de, apre sen to a V. Exª meus pro -
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – Se na dor Ro meu
Tuma, Pri me i ro Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ofí cio lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao 
pro ces sa do do Re que ri men to nº 127, de 1999.

A so li ci ta ção foi aten di da por meio do Ofí cio SF
nº 928, de 24 de ju nho de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro je tos de lei que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 262, DE 2003

Dis põe so bre a pro i bi ção do uso de
mé to dos de re cru ta men to de pes so al que 
pos sam ca u sar dano a hon ra e a dig ni da-
de do tra ba lha dor.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 443 da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
art. 443-A:

“Art. 443-A Fi ca rá a car go da em pre sa
o pro ce di men to a ser uti li za do para o pre en-
chi men to da vaga, quan do da con tra ta ção
por pro ces so se le ti vo.

§ 1º Fica pro i bi da a uti li za ção de mé to-
dos de re cru ta men to de pes so al que pos-
sam ca u sar dano à hon ra e à dig ni da de do
tra ba lha dor.

§ 2º Pelo efe ti vo dano à hon ra e à dig -
ni da de do tra ba lha dor can di da to a uma
vaga no qua dro de pes so al da em pre sa, nos 
ter mos do § 1º des te ar ti go, é de vi da uma
in de ni za ção no va lor de 10 (dez) a 50 (cin-
qüen ta) ve zes o sa lá rio es ta be le ci do para o
car go, a ser paga pelo em pre ga dor ou pelo
re cru ta dor.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Ten do em vis ta as no vas for mas de ad mi nis tra-
ção em pre sa ri al vol ta das para a alta com pe ti ti vi da de
exi gi das hoje para os em pre en di men tos no con tex to
da in ter de pen dên cia so ci o e co nô mi ca mun di al, tam-
bém cha ma da de glo ba li za ção, ve mos, a cada dia, a
im ple men ta ção de no vos mé to dos de re cru ta men to
de pes so al.

Entre es ses no vos me ca nis mos, en con tra mos
aque les co nhe ci dos como di nâ mi cas de gru po, pe las
qua is mu i tos can di da tos a uma vaga na em pre sa são
ava li a dos ao mes mo tem po.

Tais di nâ mi cas são ati vi da des efi ca zes para se
me dir a ca pa ci da de de au to con tro le, de cri a ti vi da de,
de ini ci a ti va, de co man do etc, ca rac te rís ti cas in dis-
pen sá ve is aos ge ren tes e aos exe cu ti vos de em pre-
sas in se ri das em mer ca dos al ta men te com pe ti ti vos.

Po rém, de uns tem pos para cá, es ses mé to dos
de re cru ta men to têm sido apli ca dos com al gu mas dis -
tor ções, a pon to de pro vo car da nos mo ra is aos can di-

da tos, que são obri ga dos a re a li zar ati vi da des ve xa tó-
ri as e aten ta tó ri as à sua hon ra e dig ni da de.

O tra ba lha dor can di da to a uma vaga no qua dro
de pes so al da em pre sa por ve zes é tra ta do, nes sas
di nâ mi cas de gru po, com des pre zo e in jú ria ao ser
sub me ti do, por exem plo, a tes tes nos qua is é obri ga-
do a imi tar o com por ta men to e a ati tu de de ani ma is ou 
a re a li zar ati vi da des in fan tis por meio de jo gos co nhe-
ci dos po pu lar men te como ca bra-cega, brin ca de i ra de 
roda etc.

Essas ati vi da des não le vam em con ta a ida de, a
re li gião, o sexo e a for ma ção mo ral e in te lec tu al das
pes so as ava li a das, com pe lin do-as e ar ras tan do-as
ao des con for to e à hu mi lha ção pe ran te os de ma is
can di da tos.

É in con ce bí vel que numa so ci e da de vol ta da
para a va lo ri za ção dos di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is
se per mi ta tal afron ta à hon ra e à dig ni da de de um tra -
ba lha dor que se can di da te a uma vaga em uma em -
pre sa.

Esses di re i tos e ga ran ti as não de vem ser sub -
me ti dos à ló gi ca dos mer ca dos que co man da a tudo e 
a to dos, in de pen den te men te da éti ca e da dig ni da de
hu ma na, a pon to de os tra ba lha do res se rem tra ta dos
como sim ples pe ças de uma en gre na gem em pre sa ri-
al, na me di da em que são des pro vi dos de sen ti men-
tos e emo ções.

Assim, com esse pro je to te mos a pre ten são de
sal va guar dar a hon ra e a dig ni da de do tra ba lha dor, di -
re i tos es ses que me re cem, como qua is quer ou tros,
ser pro te gi dos pela lei. Para isso, su ge ri mos acres-
cen tar ao art. 443 da CLTum ar ti go 443-A, pro i bin do o 
uso de mé to dos de re cru ta men to que ofen dam tais di -
re i tos dos tra ba lha do res.

Nas ações de dano mo ral, uma das ma i o res di fi-
cul da des do ma gis tra do é en con trar um quan tum in-
de ni za tó rio. Nes se sen ti do, pro po mos que ao tra ba-
lha dor can di da to a uma vaga no qua dro de pes so al
que so frer ofen sa a sua hon ra e dig ni da de, seja de vi-
da uma in de ni za ção no va lor de 10 a 50 ve zes o sa lá-
rio es ta be le ci do para o car go. Com es ses li mi tes, fi ca-
rá mais fá cil para o juiz fi xar o va lor da in de ni za ção
que será paga pelo em pre ga dor ou pelo re cru ta dor ao 
tra ba lha dor ofen di do.

Essas são as ra zões pe las qua is con ta mos com
o apo io dos ilus tres pa res na apro va ção do pre sen te
pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 10 de ju lho de 2003 – Se na-
dor Pa u lo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre ta:
....................................................................................

Art. 443. O con tra to in di vi du al de tra ba lho po de-
rá ser acor da do tá ci ta ou ex pres sa men te, ver bal men-
te ou por es cri to e por pra zo de ter mi na do ou in de ter-
mi na do.

§ 1º Con si de ra-se como de pra zo de ter mi na do o 
con tra to de tra ba lho cuja vi gên cia de pen da de ter mo
pre fi xa do ou da exe cu ção de ser vi ços es pe ci fi ca dos
ou ain da da re a li za ção de cer to acon te ci men to sus -
ce tí vel de pre vi são apro xi ma da. (Pa rá gra fo úni co re -
nu me ra do pelo De cre to-Lei nº 229, de 28-2-1967)

§ 2º O con tra to por pra zo de ter mi na do só será
vá li do em se tra tan do:

(Pa rá gra fo in clu í do pelo De cre to-Lei nº 229, de 28-2-1967)

a) de ser vi ço cuja na tu re za ou tran si to ri e da de
jus ti fi que a pre de ter mi na ção do pra zo; (Alí nea in clu í-
da pelo De cre to-lei nº 229, de 28-2-1967)

b) de ati vi da des em pre sa ri a is de ca rá ter tran si-
tó rio; (Alí nea in clu í da pelo De cre to-Lei nº 229, de
28-2-1967)

c) de con tra to de ex pe riên cia. (Alí nea in clu í da
pelo De cre to-Lei nº 229, de 28-2-1967)
....................................................................................

(A Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 263, DE 2003

Dis põe so bre a isen ção do Impos to
de Impor ta ção e do Impos to so bre Pro-
du tos Indus tri a li za dos na aqui si ção de
equi pa men tos e ma te ri a is para o exer cí-
cio de fo tó gra fo pro fis si o nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É con ce di da isen ção do Impos to de

Impor ta ção (II) e do Impos to so bre Pro du tos Indus tri-
a li za dos (IPI) in ci den tes na im por ta ção de equi pa-
men tos e ma te ri a is ad qui ri dos por fo tó gra fo pro fis si o-
nal, des de que des ti na dos a sua uti li za ção ex clu si va
no exer cí cio da pro fis são.

Pa rá gra fo úni co. A isen ção de que tra ta este ar ti-
go não se apli ca a pro du to im por ta do que te nha si mi-
lar na ci o nal.

Art. 2º A isen ção do IPI a que se re fe re o art. 1º
es ten de-se aos equi pa men tos e ma te ri a is ad qui ri dos
di re ta men te de fa bri can te na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. É as se gu ra da a ma nu ten ção
do cré di to do IPI re la ti vo às ma té ri as-pri mas, aos pro -
du tos in ter me diá ri os e ao ma te ri al de em ba la gem
efe ti va men te uti li za dos na in dus tri a li za ção dos pro du-
tos re fe ri dos no ca put.

Art. 3º A isen ção de que tra tam os arts. 1º e 2º é
con di ci o na da ao pré vio re co nhe ci men to, pelo ór gão
com pe ten te para a ad mi nis tra ção dos tri bu tos, de que o
ad qui ren te pre en che os re qui si tos pre vis tos nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. O di re i to à fru i ção do be ne fí cio
fis cal de pen de rá:

I – da com pro va ção, pelo be ne fi ciá rio:
a) da sua re gu la ri da de fis cal re la ti va-

men te aos tri bu tos e con tri bu i ções es pe ci a is
de com pe tên cia da União;

b) do exer cí cio da pro fis são de fo tó gra-
fo, me di an te ins cri ção no Insti tu to Na ci o nal
de Se gu ro So ci al (INSS) como con tri bu in te
in di vi du al ou em pre ga do com car te i ra pro fis-
si o nal re gu lar men te as si na da, ou, se for o
caso, como ser vi dor pú bli co su je i to a re gi me
pró prio de pre vi dên cia so ci al;

II – da ma ni fes ta ção, pela re par ti ção
ad mi nis tra ti va que o re gu la men to in di car,
so bre a ade qua ção, ao de sen vol vi men to do
tra ba lho do pro fis si o nal, dos equi pa men tos
e ma te ri a is im por ta dos ou ad qui ri dos no
mer ca do in ter no, quan to a sua na tu re za,
quan ti da de e qua li da de.

Art. 4º Se aos bens ob je to da isen ção for atri-
bu í da des ti na ção di ver sa da pre vis ta no art. 1º, fi ca-
rá o res pon sá vel pelo fato su je i to ao pa ga men to dos 
im pos tos dis pen sa dos e dos ju ros de mora, acres ci-
dos, se for o caso, de mul ta de mora e de pe na li da-
des, nos ter mos da le gis la ção tri bu tá ria.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca aos bens cuja mu dan ça de des ti na ção se der
após o de cur so do pra zo:

I – de cin co anos do de sem ba ra ço
adu a ne i ro, se im por ta dos;

II – de três anos de sua aqui si ção, se
na ci o na is.

Art. 5º Os be ne fí ci os fis ca is pre vis tos nes ta lei
apli cam-se a im por ta ções e aqui si ções no mer ca do
in ter no, cu jos fa tos ge ra do res ocor ram até 31 de de -
zem bro de 2008.
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Art. 6º O Po der Exe cu ti vo, com vis tas ao  cum -
pri men to do dis pos to nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, es ti ma-
rá o mon tan te da re nún cia fis cal de cor ren te do dis-
pos to nes ta lei e o in clu i rá no de mons tra ti vo a que se
re fe re o § 6º do art. 165 da Cons ti tu i ção, o qual acom -
pa nha rá o pro je to de lei or ça men tá ria, cuja apre sen-
ta ção se der após de cor ri dos ses sen ta dias da pu bli-
ca ção des ta lei.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Pa rá gra fo úni co. A isen ção de que tra ta esta lei
só pro du zi rá efe i tos a par tir do pri me i ro dia do exer cí-
cio fi nan ce i ro ime di a ta men te pos te ri or àque le em que 
for im ple men ta do o dis pos to no art. 6º.

Jus ti fi ca ção

O fo tó gra fo pro fis si o nal, em nos so País, para
exer cer sua ati vi da de a con ten to, cada vez mais
ne ces si ta de so fis ti ca dos equi pa men tos e ma te ri a-
is, ge ral men te im por ta dos, de ele va do cus to de
aqui si ção.

Os im pos tos in di re tos que in ci dem so bre es ses
bens, in dis pen sá ve is ao exer cí cio da pro fis são de fo -
tó gra fo, cons ti tu em pe sa do gra va me a so bre car re gar
a vida es for ça da des ses de no da dos tra ba lha do res
na ci o na is e de suas sa cri fi ca das fa mí li as, so bre tu do,
na atu al con jun tu ra eco nô mi ca, de aper tu ra cres cen-
te nas eco no mi as do més ti cas.

O pre sen te pro je to de lei visa a isen tar es ses
equi pa men tos e ma te ri a is, ad qui ri dos por fo tó gra fo
pro fis si o nal e des ti na dos a sua uti li za ção ex clu si va no 
exer cí cio da pro fis são, dos im pos tos in di re tos de
com pe tên cia da União, in ci den tes na im por ta ção sem 
si mi lar na ci o nal, ou na ven da di re ta por fa bri can te no
País (arts. 1º e 2º).

A isen ção é de na tu re za tem po rá ria, apli can-
do-se a im por ta ções e aqui si ções no mer ca do in ter-
no, cu jos fa tos ge ra do res ocor ram até 31 de de zem-
bro de 2008 (art. 5º).

O pro je to ado ta as ca u te las ne ces sá ri as a evi tar
fra u des, por even tu al des vir tu a men to da des ti na ção
dos bens am pa ra dos pelo be ne fí cio fis cal, cujo re co-
nhe ci men to pré vio há de ser ob ti do jun to ao ór gão
com pe ten te para a ad mi nis tra ção dos tri bu tos (arts. 3º 
e 4º).

Por ou tro lado, a pro po si ção ajus ta-se às exi-
gên ci as da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, pre ven do

a ado ção das ne ces sá ri as me di das ten den tes a ob vi-
ar a re nún cia tri bu tá ria en vol vi da (arts. 6º e 7º)

Con ta mos com a sim pa tia dos ilus tres Pa res,
sem pre sen sí ve is às di fi cul da des dos tra ba lha do res
na ci o na is, para apro va ção e, se pos sí vel, apri mo ra-
men to, des se pro je to de lei que te mos o en se jo de
apre sen tar, sob con vic ção de sua le gi ti mi da de e ra zo-
a bi li da de.

Sala das Ses sões, 1º de ju nho de 2003. – José
Agri pi no.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Da Lei Orçamentária Anual

....................................................................................
Art. 5º O pro je to de lei or ça men tá ria anu al, ela -

bo ra do de for ma com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al,
com a lei de di re tri zes or ça men tá ri as e com as nor -
mas des ta Lei Com ple men tar:
....................................................................................

II – será acom pa nha do do do cu men to a que se
re fe re o § 6º do art. 165 da Cons ti tu i ção, bem como
das me di das de com pen sa ção a re nún ci as de re ce i ta
e ao au men to de des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter
con ti nu a do
....................................................................................

Art. 12. As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de
preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo
de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para
os dois seguintes àquele a que se referirem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1º Re es ti ma ti va de re ce i ta por par te do Po der
Le gis la ti vo só será ad mi ti da se com pro va do erro ou
omis são de or dem téc ni ca ou le gal.

§ 2º O mon tan te pre vis to para as re ce i tas de
ope ra ções de cré di to não po de rá ser su pe ri or ao das
des pe sas de ca pi tal cons tan tes do pro je to de lei or ça-
men tá ria.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo de cada ente co lo ca rá à
dis po si ção dos de ma is Po de res e do Mi nis té rio Pú bli-
co, no mí ni mo trin ta dias an tes do pra zo fi nal para en -
ca mi nha men to de suas pro pos tas or ça men tá ri as, os
es tu dos e as es ti ma ti vas das re ce i tas para o exer cí cio
sub se qüen te, in clu si ve da cor ren te lí qui da, e as res -
pec ti vas me mó ri as de cál cu lo.
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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 fí 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
or ça 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.
....................................................................................

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo

es ta be le ce rão:
§ 6º O pro je to de lei or ça men tá ria será acom pa-

nha do de de mons tra ti vo re gi o na li za do do efe i to, so-
bre as re ce i tas e des pe sas, de cor ren te de isen ções,
anis ti as, re mis sões, sub sí di os e be ne fí ci os de na tu re-
za fi nan ce i ra, tri bu tá ria e cre di tí cia.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – As pro po si ções que aca bam de ser li das vão à
pu bli ca ção e te rão a sua tra mi ta ção ini ci a da a 1º de
agos to pró xi mo.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, em
vir tu de da con vo ca ção ex tra or di ná ria do Con gres so
Na ci o nal, no pe río do de 1º a 31 de ju lho do cor ren te,
os pra zos das ma té ri as cons tan tes da pa u ta de con -
vo ca ção se rão re con ta dos, para fa zer cons tar este
pe río do de tra ba lhos le gis la ti vos (Men sa gem Pre si-
den ci al nº 69, de 2003-CN).

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os pra -
zos para tra mi ta ção dos Pro je tos de Lei nºs 8 a 13, de 
2003-CN, li dos na ses são de on tem, fo ram re con ta dos
em vir tu de da con vo ca ção ex tra or di ná ria do Con gres-
so Na ci o nal no pe río do de 1º a 31 de ju lho de 2003:

Até 05/7 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;

Até 13/7 –  Pra zo fi nal para apre sen ta ção de emen das;

Até 18/7
–  Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos das
emen das;

Até 28/7
– Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à Mesa do
Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, ten -
do em vis ta a con vo ca ção ex tra or di ná ria do Con gres-
so Na ci o nal no pe río do de 1º a 31 de ju lho de 2003, fi -
cam al te ra dos os pra zos de fun ci o na men to das Co -
mis sões cri a das pe los Re que ri men tos nºs 2 e 5, de
2003-CN, a sa ber:

REQUERIMENTO Nº 2, DE 2003-CN

Pra zo an te ri or no Con gres so Na ci o nal: 11-12-03;
Novo pra zo no Con gres so Na ci o nal: 10-11-03.

REQUERIMENTO Nº 5, DE 2003-CN

Pra zo an te ri or no Con gres so Na ci o nal: 16-11-03;
Novo pra zo no Con gres so Na ci o nal: 16-10-03.

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, pela or dem, a V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-
den te, peço a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – 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) – Se na dor Osmar Dias, con ce do a pa la vra a V.
Exª pela or dem.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Da mes ma
for ma, 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.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – 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 a V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Da mes ma for ma, 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.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exªs se rão aten di dos, con for me o dis pos to
no Re gi men to Inter no.

Uma vez que não te mos Ordem do Dia, in ter ca-
la re mos as co mu ni ca ções ina diá ve is com a lis ta dos
ora do res.

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 ao Se na dor Le o nel Pa van,
do PSDB de San ta Ca ta ri na.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men te,
gos ta ria de agra de cer a pre sen ça, nes ta Casa, de
Ander son Luz dos San tos, o Ve re a dor Ba ta ta, e da
Asses so ria Ju rí di ca da Pre fe i tu ra de Inda i al, que vêm
bus car re cur sos para o seu Mu ni cí pio e para San ta
Ca ta ri na.

Subo à tri bu na hoje para fa lar so bre a agri cul tu-
ra fa mi li ar. Ontem, esse tema foi am pla men te de ba ti-
do por di ver sos Se na do res que se pro nun ci a ram.
Hoje eu gos ta ria de ex pres sar a mi nha pre o cu pa ção
so bre os pro je tos e so bre a so li ci ta ção de re cur sos
por par te de agri cul to res de San ta Ca ta ri na.

A agri cul tu ra fa mi li ar é uma das for ças que mo -
vem o nos so País, mes mo não sen do de vi da men te
va lo ri za da. Um im por tan te es tu do es ta tís ti co so bre o
tema foi re a li za do no ano de 2000 por meio do pro je to
de co o pe ra ção téc ni ca do Insti tu to Na ci o nal de Co lo-
ni za ção e Re for ma Agrá ria – Incra e da Orga ni za ção
das Na ções Uni das para a Ali men ta ção e a Agri cul tu-
ra. Esse es tu do, ba se an do-se nos da dos pes qui sa-
dos pelo Cen so Agro pe cuá rio do IBGE de 1995/1996, 
per mi tiu uma vi são abran gen te so bre a re a li da de di -
ver si fi ca da da agri cul tu ra fa mi li ar em nos so País. Por
meio dele, fi ca mos sa ben do que, em 1996, dos cer ca
de 4.860.000 es ta be le ci men tos ru ra is, a ex pres si va

quan ti da de de 4.139.000 cor res pon dia aos es ta be le-
ci men tos fa mi li a res. Tí nha mos, as sim, 85,2% dos es -
ta be le ci men tos in di ca dos à agri cul tu ra fa mi li ar, en-
quan to em 11,4% de les se pra ti ca va a agri cul tu ra pa -
tro nal. Uma pe que na por cen ta gem cor res pon dia a
es ta be le ci men to de en ti da des pú bli cas de ins ti tu i-
ções re li gi o sas e ou tras.

Em re la ção à área, en tre tan to, es ses per cen tu a-
is mos tram-se mu i to dis tin tos: te mos 67,9% das ter ras
com a agri cul tu ra pa tro nal, en quan to 30,5% per ten-
cem aos es ta be le ci men tos fa mi li a res. Exis te aí um
per cen tu al bem su pe ri or, mais da me ta de das ter ras
agrí co las na mão de pa trões, de gran des em pre sas,
con tra 30% per ten cen tes a pro pri e da des di ri gi das por 
fa mí li as.

Ve ja mos, ago ra, Sr. Pre si den te, da dos re la ti vos
à pro du ção des ses dois am plos seg men tos da agri -
cul tu ra bra si le i ra. O Va lor Bru to da Pro du ção (VBP)
da agri cul tu ra pa tro nal é, sem dú vi da, bem ma i or do
que o da agri cul tu ra fa mi li ar. Na que la sa fra de uma
pro du ção de apro xi ma da men te R$47,8 bi lhões, cer ca
de 61% fo ram de res pon sa bi li da de da agri cul tu ra pa -
tro nal, en quan to 37,9% cor res pon de ram à pro du ção
da agri cul tu ra fa mi li ar. Se le var mos em con ta a área,
no en tan to, ve re mos que a pro du ção da agri cul tu ra fa -
mi li ar, cor res pon den te a 37,9% do va lor bru to to tal, foi 
su pe ri or aos 30,5% das ter ras que lhe cor res pon dem.
Se con si de rar mos ain da, Sr. Pre si den te, que todo o fi -
nan ci a men to con ce di do aos agri cul to res fa mi li a res,
no pe río do pes qui sa do, equi va le a 25,3% do cré di to
ru ral to tal – quan do sua pro du ção fi cou mais de 12
pon tos per cen tu a is aci ma –, con clu i re mos que a agri -
cul tu ra fa mi li ar mos tra uma pro du ção pro por ci o nal-
men te mu i to ma i or que a agri cul tu ra pa tro nal, tan to
em re la ção à área do con jun to em es ta be le ci men to
quan to em re la ção ao cré di to con ce di do.

Não bas tas se a ma i or pro du ção, Srªs e Srs. Se -
na do res, ve mos que a agri cul tu ra fa mi li ar gera um nú -
me ro de pos tos de tra ba lho ex pres si va men te su pe ri or
à agri cul tu ra pa tro nal. Mes mo con tan do com cer ca de 
30% da área to tal, os es ta be le ci men tos fa mi li a res são 
res pon sá ve is por 76,9% do pes so al ocu pa do no meio
ru ral bra si le i ro, o que equi va lia, em 1936, a 13.780 mil 
pes so as.

Esse rá pi do olhar so bre a si tu a ção da agri cul tu-
ra fa mi li ar bra si le i ra, Sr. Pre si den te, já nos per mi te
che gar a al gu mas con clu sões. Vi mos que, no pe río do
da pes qui sa, a agri cul tu ra fa mi li ar era a mais pro du ti-
va e, ao mes mo tem po, a que con ta va com me nos
apo io em cré di to ru ral. Vi mos que ela ocu pa o ma i or
nú me ro de pes so as no meio ru ral, seja em ter mos ab -
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so lu tos, seja, mu i to ex pres si va men te, quan do com pa-
ra da com a área que ocu pa.

Con clu í mos que foi im por tan te a po lí ti ca em pre-
en di da nos dois man da tos do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, de pro mo ver, de modo or de i ro e
pa cí fi co, uma re for ma agrá ria que as sen tou mais fa -
mí li as do que já se ha via as sen ta do em toda a his tó ria
bra si le i ra. Embo ra fal tem, fre qüen te men te, con di ções
fa vo rá ve is à pro du ção nas no vas pro pri e da des, sa be-
mos que esse é o ca mi nho cor re to, de ven do ser in cre-
men ta do e aper fe i ço a do.

Res sal te mos, ain da, a im por tân cia da cri a ção
do Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul-
tu ra Fa mi li ar (Pro naf), que foi anun ci a do, acer ta da-
men te, pelo Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va como uma de suas pri o ri da des.

É pre ci so, no en tan to, Sr. Pre si den te, fa zer bem
mais, pois o po ten ci al da agri cul tu ra fa mi li ar bra si le i ra
é mu i tís si mo ma i or do que a sua atu al par ti ci pa ção na 
eco no mia bra si le i ra, que já é ex pres si va. Para que o
Go ver no pos sa es ti mu lar a ca pa ci da de de cres ci men-
to da agri cul tu ra fa mi li ar de modo con sis ten te e sis te-
má ti co, é ne ces sá rio co nhe cer a sua re a li da de, que
va ria enor me men te de acor do com a re gião e com ou -
tros fa to res, apre sen tan do gran de di ver si da de de
con di ções de pro du ção e de ren ta bi li da de.

Antes de tudo, é bem di fe ren ci a do o grau de par-
ti ci pa ção da agri cul tu ra fa mi li ar em cada re gião do
Bra sil. Qu an to ao nú me ro de es ta be le ci men tos, ela se 
mos tra for te men te pre do mi nan te em to das as re-
giões, indo dos 66,8% dos es ta be le ci men tos no Cen -
tro-Oes te aos 90,5% na re gião Sul. Qu an to à área, a
agri cul tu ra fa mi li ar mos tra-se mais pre sen te no Nor -
des te, com 43,5%, e, no Sul, com 44% da área, e sen -
do bem me nor a do Cen tro-Oes te, com 12,6%.

Nas re giões Nor te e Sul, o va lor bru to da pro du-
ção pela agri cul tu ra fa mi li ar é su pe ri or à me ta de de
toda a pro du ção agro pe cuá ria, com os ín di ces res-
pec ti vos de 58,3% e 57,1%. Em to das as re giões do
Bra sil, a pro du ção fa mi li ar é su pe ri or ao cré di to ru ral
por ela re ce bi do em re la ção aos res pec ti vos to ta is.

Além da gran de va ri a ção re gi o nal, os agri cul to-
res fa mi li a res apre sen tam con di ções mu i to di ver sas
no que se re fe re às con di ções de pro du ção, como
área de cul ti vo, tec no lo gia e ca pa ci da de de in ves ti-
men to. Um es tu do ela bo ra do pelo Pro je to de Co o pe-
ra ção Téc ni ca Incra/FAO di vi de o con jun to dos agri -
cul to res fa mi li a res bra si le i ros em qua tro gru pos, de
acor do com a ren da to tal au fe ri da em um cál cu lo que
leva em con ta o va lor da diá ria mé dia es ta du al, che -
gan do a qua tro ti pos de agri cul to res com ca rac te rís ti-
cas bem di fe ren ci a das.

Te ría mos no tipo A, de ma i or ren da, 8,4% dos
es ta be le ci men tos de agri cul tu ra fa mi li ar; 20,4% e 16,
9% nas fa i xas in ter me diá ri as B e C; e 39,4% dos es ta-
be le ci men tos no tipo D, de me nor ren da.

Des se alto per cen tu al na fa i xa de ren da, que
per faz mais de 1,9 mi lhão de es ta be le ci men tos, mais
da me ta de se en con tra na re gião Nor des te.

Con clui-se, en tre tan to, pelo cru za men to com
ou tros da dos, que cer ca de 16% des se nú me ro não
se ria cons ti tu í do por agri cul to res po bres, mas por
agri cul to res fa mi li a res ca pi ta li za dos ou em pro ces so
de ca pi ta li za ção que es ta vam re a li zan do no vos in ves-
ti men tos ou apre sen ta ram frus tra ções de sa fra ou de
co mer ci a li za ção, no ano de le van ta men to das in for-
ma ções.

Enquan to os ti pos C e D res pon dem por ape nas
3,6% e 4,1%, res pec ti va men te, do va lor da pro du ção,
o tipo A, de ma i or ren da e me nor con tin gen te de es ta-
be le ci men tos, pro duz 19,2% do to tal. As re giões Sul,
com 41%, e Su des te, com 21%, são res pon sá ve is por 
62% dos agri cul to res fa mi li a res do tipo A no Bra sil.

O es tu do pros se gue mos tran do, sem pre em re -
la ção às cin co re giões e aos qua tro ti pos de agri cul to-
res, da dos re la ti vos à área dos es ta be le ci men tos, à
con di ção do agri cul tor e do pes so al ocu pa do, à as sis-
tên cia téc ni ca, tec no lo gia e as so ci a ti vis mo, aos pro -
du tos ex plo ra dos, ao grau de es pe ci a li za ção e ao ní -
vel de in ves ti men to, en tre vá ri os ou tros.

Re me to às pes so as in te res sa das o site do Incra 
na Inter net, onde po de rão ter aces so ao re fe ri do le-
van ta men to es ta tís ti co em sua to ta li da de.

Sr. Pre si den te, o que sal ta aos olhos, mes mo em
um exa me mais su per fi ci al dos da dos re la ti vos à agri -
cul tu ra fa mi li ar no Bra sil, pode ser re su mi do em duas
no ções: gran de po ten ci a li da de e gran de di ver si da de.

Mes mo que cons ta te mos as con di ções du ras e
ad ver sas que ca bem a boa par te dos agri cul to res fa -
mi li a res, pre do mi nan te men te no Nor des te, mas, em
al gum grau, em to das as re giões do País, sa be mos
que sua si tu a ção é, via de re gra, me lhor do que a dos
ex clu í dos e mar gi na li za dos das gran des ci da des. Di -
ver sos es tu dos in di cam que o cus to de ge rar um em -
pre go na agri cul tu ra fa mi li ar é pelo me nos qua tro ve -
zes me nor que o de qual quer ou tra al ter na ti va. Por
ou tro lado, mes mo em pro pri e da des pe que nas e des -
pro vi das de re cur sos de vá ri as or dens, uma or dem
efe ti va de cré di to e de as sis tên cia téc ni ca pode e
deve me lho rar as con di ções de pro du ção, fa zen do
com que essa pos sa ir além da mera sub sis tên cia.

De ou tra par te, po de mos ates tar a pu jan ça e o
di na mis mo de uma ex pres si va par ce la dos agri cul to-
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res fa mi li a res do Bra sil. Esses agri cul to res, Sr. Pre si-
den te, ge ram ri que zas e em pre gos de modo o mais
sig ni fi ca ti vo, ain da mais se le va da em con ta a me nor
dis po ni bi li da de de ter ras e de cré di to a seu fa vor,
quan do com pa ra da a dos agri cul to res pa tro na is.

Te nho a sa tis fa ção de ob ser var que os agri cul to-
res fa mi li a res do Esta do de San ta Ca ta ri na es tão en -
tre os que mais têm con tri bu í do para o cres ci men to
não só da pro du ção, mas tam bém da pro du ti vi da de
ru ral bra si le i ra. Lá con ta mos com uma tra di ção já an ti-
ga de agri cul tu ra fa mi li ar, lado a lado com o em pe nho
de ter mi na do pela mo der ni za ção tec no ló gi ca e pelo
di na mis mo das ati vi da des ru ra is.

Sr. Pre si den te, sa be mos to dos, de um modo ge -
ral, qua is são as ne ces si da des dos pro du to res ru ra is
no Bra sil. Os agri cul to res fa mi li a res, como to dos os
de ma is, ne ces si tam de cré di to em con di ções com pa-
tí ve is com sua con di ção de pro du tor, ne ces si tam de
as sis tên cia téc ni ca, aces so à tec no lo gia, à ener gia,
fa ci li da des para ar ma ze na gem e para co mer ci a li za-
ção dos seus pro du tos. Con di ções fa vo rá ve is ao as -
so ci a ti vis mo cons ti tu em um item que diz res pe i to par-
ti cu lar men te aos pe que nos e mé di os pro du to res, en -
tre os qua is se des ta cam os que pra ti cam a agri cul tu-
ra de ca rá ter fa mi li ar.

Há um rol de me di das ne ces sá ri as, Srªs e Srs.
Se na do res, as qua is já são co nhe ci das e dis cu ti das
há al gum tem po, em bo ra no seu de ta lha men to pos-
sam sur gir no vi da des e ino va ções. Sa be mos ain da
que, sob os mais di ver sos pon tos de vis ta, a agri cul tu-
ra fa mi li ar deve ser pri o ri za da, tan to por ra zões de or -
dem eco nô mi ca, como de or dem so ci al e am bi en tal.

Par ti cu lar men te nes te mo men to em que se pro -
cu ra com ba ter e até mes mo ex tin guir a re a li da de da
fome no Bra sil, a agri cul tu ra fa mi li ar não pode ser pre -
te ri da, já que ela pro duz, de acor do com a Fe de ra ção
dos Tra ba lha do res da Agri cul tu ra Fa mi li ar (FETRAF),
cer ca de 70% dos ali men tos que che gam à mesa dos
bra si le i ros.

O que fal ta ver da de i ra men te é par tir para a prá -
ti ca, é trans for mar em pri o ri da de efe ti va de go ver no o
for ta le ci men to da agri cul tu ra fa mi li ar bra si le i ra. As ini -
ci a ti vas to ma das no Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so fo ram im por tan tes, mas é ne ces sá rio e ina -
diá vel que se jam am pli a das, in ten si fi ca das.

Nes se sen ti do, con si de ra mos lou vá vel a ação
do Go ver no Lula de des ti nar R$5,4 bi lhões para a
agri cul tu ra fa mi li ar no Pla no Sa fra 2003/2004, lan ça-
do no úl ti mo dia 24 de ju nho. Esse va lor fica, en tre tan-
to, na mé dia do que vem sen do des ti na do à agri cul tu-
ra fa mi li ar nas úl ti mas sa fras. O fato re al men te gra ve e 
ina ce i tá vel é que as exi gên ci as bu ro crá ti cas fa zem

com que só 60% des se mon tan te seja efe ti va men te
trans for ma do em em prés ti mo.

Con ta mos com que o Go ver no Fe de ral, as so ci-
a do aos go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is, mos tre
uma ver da de i ra e in dis cu tí vel von ta de de for ta le cer a
agri cul tu ra fa mi li ar bra si le i ra, não se res trin gin do às
de cla ra ções de in ten ção e a me di das que, por des co-
nhe ci men to das re a is con di ções de nos sos agri cul to-
res, não têm as con se qüên ci as de se ja das.

É in ques ti o ná vel, Sr. Pre si den te, que o País e a
po pu la ção bra si le i ra mu i to vão ga nhar quan do nos sa
agri cul tu ra fa mi li ar pu der de sen vol ver, com o apo io
im pres cin dí vel, todo o seu po ten ci al.

Assim, em que pese o lan ça men to pelo Go ver-
no Fe de ral, no úl ti mo dia 24 de ju nho, do Pla no Sa fra
para a Agri cul tu ra Fa mi li ar 2003/2004, ain da en ten do
que são ne ces sá ri as me di das adi ci o na is para fo men-
tar e des bu ro cra ti zar o Pro naf, como o fim das exi gên-
ci as e ga ran ti as para se ter aces so ao cré di to, a cor re-
ção da de fa sa gem dos va lo res dos te tos de ren da
bru ta anu al e dos li mi tes de cré di to e a as sis tên cia
téc ni ca fa lha, en tre ou tros pro ble mas. Cabe lem brar
que, para ter aces so ao cré di to, os agri cul to res de vem
obe de cer a al guns re qui si tos, de acor do com o gru po
em que se en qua dram, e de vem se guir uma lis ta de
exi gên ci as a se rem cum pri das.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, além da
bu ro cra cia que leva a mo ro si da de na li be ra ção dos
re cur sos e mu i tas exi gên ci as por par te dos ban cos
como aval, o pe nhor de sa fra, ga ran ti as re a is como
equi pa men tos e até a hi po te ca de imó ve is, ale gan do
se gu ran ça, tam bém en ten de mos que os te tos de ren -
da e os li mi tes de cré di to, tan to para cus te io da la vou-
ra quan to para in ves ti men tos em bens du rá ve is são
ba i xos e de vem ser atu a li za dos, uma vez que não são 
cor ri gi dos há pe los me nos três anos. 

Va mos con ti nu ar apos tan do na agri cul tu ra fa mi-
li ar para trans for mar o Bra sil no ver da de i ro ce le i ro do
mun do.

Fiz este pro nun ci a men to para cum pri men tar o
Pre si den te Lula por es ses em prés ti mos por meio do
Pro naf, mas tam bém para aler tar o Go ver no Fe de ral
que a agri cul tu ra fa mi li ar não pode fi car nos me ros
em prés ti mos de R$400,00 ou R$600,00 por fa mí lia.
Pre ci sa mos, além dis so, de ou tras ati vi da des e ou tros
in ves ti men tos para for ta le cer esse im por tan te seg-
men to da eco no mia bra si le i ra ge ra dor de em pre gos.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –

CE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
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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 Pa trí cia Sa bo-
ya Go mes, na con di ção de Lí der, por 5 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, II, “a”, do Re gi men to Inter no.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE. Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, em nome da Ban ca da
fe mi ni na aqui pre sen te, que ro re gis trar o mo men to
his tó ri co que o dia de hoje, 1º de ju lho de 2003, re pre-
sen ta para o Esta do bra si le i ro e, em es pe ci al, para to -
das as mu lhe res e me ni nas do nos so País.

A de le ga ção do Go ver no bra si le i ro, li de ra da
pela ex-Se na do ra Emi lia Fer nan des, atu al men te Mi -
nis tra da Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas Pú bli cas
para as Mu lhe res, en con tra-se em Nova York para, no 
dia de hoje, apre sen tar ao Co mi tê das Na ções Uni das
para a Eli mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi na-
ção con tra a Mu lher (Co mi tê CEDAW), em seu 29º
pe río do de ses sões, o Re la tó rio Na ci o nal Bra si le i ro
re la ti vo aos anos de 1985, 1989, 1993, 1997 e 2001,
nos ter mos do art. 18 da CEDAW – que é a Con ven-
ção so bre a Eli mi na ção de To das as For mas de Dis -
cri mi na ção con tra a Mu lher.

Qu e ro de i xar re gis tra da a im por tân cia da apre -
sen ta ção des se Re la tó rio Go ver na men tal pelo Esta -
do Bra si le i ro que, pela pri me i ra vez, após qua se vin te
anos, pres ta con tas à co mu ni da de in ter na ci o nal so-
bre os com pro mis sos le gal men te as su mi dos des de
1984, em de cor rên cia da ra ti fi ca ção da CEDAW.

O Re la tó rio Go ver na men tal ao Co mi tê CEDAW
da ONU apre sen ta um elen co ex ten so das me di das
le gis la ti vas, ju di ciá ri as, ad mi nis tra ti vas e ou tras ado -
ta das no de cor rer das duas úl ti mas dé ca das, para im -
ple men tar os di re i tos con sa gra dos pela Con ven ção,
bem como apon ta os fa to res e as di fi cul da des en fren-
ta das para im ple men tá-los.

A CEDAW é um tra ta do in ter na ci o nal das Na-
ções Uni das de pro te ção es pe cí fi ca aos di re i tos hu -
ma nos das mu lhe res. Fun da men ta-se na du pla obri -
ga ção de eli mi nar a dis cri mi na ção e de as se gu rar a
igual da de en tre ho mens e mu lhe res. Para a CEDAW,
a dis cri mi na ção con tra a mu lher sig ni fi ca “toda dis tin-
ção, ex clu são ou res tri ção ba se a da no sexo e que te -
nha por ob je to ou re sul ta do pre di car ou anu lar o re co-
nhe ci men to, o ple no exer cí cio pela mu lher, in de pen-
den te men te de seu es ta do ci vil, com base na igual da-
de do ho mem e da mu lher, dos di re i tos hu ma nos e
das li ber da des fun da men ta is nos cam pos po lí ti co,
eco nô mi co, so ci al, cul tu ral e ci vil ou em qual quer ou -
tro cam po” (art. 1º). Na de fi ni ção de dis cri mi na ção
con tra a mu lher, se gun do a Re co men da ção Ge ral nº

19 do Co mi tê Ce daw, in clui-se tam bém a vi o lên cia
ba se a da no sexo, que afe ta mi lha res de mu lhe res e
me ni nas bra si le i ras.

Ao ra ti fi car a Ce daw, em 1984, o Bra sil se com -
pro me teu a to mar uma sé rie de me di das apro pri a das
para ga ran tir a igual da de e fa zer va ler o prin cí pio da
não-dis cri mi na ção e da não-vi o lên cia. Para ga ran tir a
igual da de en tre os se xos, é bom des ta car, não bas ta
pro i bir a dis cri mi na ção e a vi o lên cia con tra as mu lhe-
res e as me ni nas, me di an te le gis la ção e ou tras me di-
das re pres si vas. São tam bém es sen ci a is es tra té gi as
e ações ca pa zes de in cen ti var a in ser ção e a in clu são
so ci al des sas mu lhe res e me ni nas, que hoje são a
ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra e têm os seus di re i tos
fun da men ta is vi o la dos co ti di a na men te.

A Con ven ção es ta be le ce como um dos me ca-
nis mos de im ple men ta ção dos di re i tos a ela bo ra ção
de re la tó ri os de ma ne i ra sis te má ti ca. Cabe, as sim, ao
Bra sil, como Esta do-Par te da Con ven ção, o de ver de
en ca mi nhar do cu men tos pe rió di cos ao Co mi tê Ce-
daw. Nes ses re la tó ri os, o Esta do deve es cla re cer o
modo pelo qual está co lo can do em prá ti ca os pre ce i-
tos da Con ven ção.

O Bra sil, des de que ra ti fi cou a Con ven ção, não ti -
nha, até hoje, pres ta do con tas ao Co mi tê Ce daw. Nes -
se con tex to, o Re la tó rio Go ver na men tal que o Esta do
bra si le i ro apre sen ta hoje con so li da em um só do cu-
men to o con te ú do do que de ve ria ter sido apre sen ta do
em cin co re la tó ri os, des de que ra ti fi cou a Ce daw.

Para a ela bo ra ção da ver são pre li mi nar do Re la-
tó rio Go ver na men tal, o Esta do bra si le i ro con tou com
a co la bo ra ção de or ga ni za ções da so ci e da de ci vil,
por meio de con sul to ria pres ta da por um con sór cio de 
or ga ni za ções de mu lhe res. Por oca sião da apre sen ta-
ção do Re la tó rio Go ver na men tal, o mo vi men to de
mu lhe res no Bra sil tam bém en vi ou sua pró pria con tri-
bu i ção ao Co mi tê Ce daw, na for ma de Re la tó rio Alter-
na ti vo da so ci e da de ci vil.

O do cu men to do mo vi men to de mu lhe res pre-
ten de sub si di ar o Co mi tê da Ce daw em sua aná li se
do Re la tó rio Go ver na men tal e tam bém sub si di ar o
novo go ver no na abor da gem dos te mas pri o ri tá ri os
que de vem me re cer a aten ção do Esta do no que se
re fe re à me lho ria da qua li da de dos pro gra mas e
ações go ver na men ta is para a er ra di ca ção da po bre-
za, da dis cri mi na ção e da vi o lên cia con tra mu lhe res e
me ni nas, bem como para a pro mo ção da eqüi da de e
da jus ti ça.

A ela bo ra ção do Re la tó rio Alter na ti vo en vol veu
a par ti ci pa ção das mais sig ni fi ca ti vas re des, or ga ni-
za ções e mo vi men tos so ci a is que atu am na de fe sa
dos di re i tos de mu lhe res e me ni nas no País. Essa ar ti-
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cu la ção re sul tou em do cu men to que ex pres sa a voz
das mu lhe res bra si le i ras na sua di ver si da de e múl ti-
plas ne ces si da des.

Esse do cu men to apre sen ta pro pos tas e re co men-
da ções con cre tas ao Esta do para a ela bo ra ção, a exe -
cu ção e o mo ni to ra men to de po lí ti cas de gê ne ro que
con tem plem a uni ver sa li da de des sas po lí ti cas e a di ver-
si da de das mu lhe res, ori en tan do, por tan to, as ações
go ver na men ta is, em es pe ci al no que se re fe re a as pec-
tos re la ci o na dos à ci da da nia, à sa ú de e à vi o lên cia.

Um dos pon tos de pre o cu pa ção res sal ta dos no
Re la tó rio Alter na ti vo é o trá fi co de mu lhe res e me ni-
nas para fins de ex plo ra ção se xu al co mer ci al e a ex -
plo ra ção se xu al de me ni nas em to das as re giões, o
qual é hoje fe nô me no em ex pan são em nos so País.

Pes qui sa re a li za da pela ONG Ce cria, em 2001
e 2002, des ven dou 241 ro tas de trá fi co para a ex plo-
ra ção se xu al in ter na e para ou tros pa í ses e con ti nen-
tes. Esse pro ble ma afe ta es pe ci al men te as mu lhe res
e as me ni nas das Re giões Nor te e Nor des te, onde os
ín di ces de po bre za são mais ele va dos, o que in clui as
ga ro tas in dí ge nas e ne gras, bru tal men te uti li za das
nes se co mér cio, trans for ma das em “mer ca do ria exó -
ti ca e ero ti zan te”.

Con for me de ter mi na o art. 6º da Ce daw, o Esta -
do bra si le i ro as su miu o com pro mis so le gal de to mar
“to das as me di das apro pri a das, in clu si ve de ca rá ter
le gis la ti vo, para su pri mir to das as for mas de trá fi co de 
mu lhe res e ex plo ra ção da pros ti tu i ção da mu lher”, o
que, sem dú vi da, al can ça a ex plo ra ção se xu al de me -
ni nas e ado les cen tes bra si le i ras.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes se
sen ti do, a apre sen ta ção do Re la tó rio Go ver na men tal
e do do cu men to al ter na ti vo vem re for çar os es for ços
do Le gis la ti vo bra si le i ro ao ins ta lar a Co mis são Par la-
men tar de Inqué ri to (CPI) mis ta que tra ta da ex plo ra-
ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes, a qual te nho a 
hon ra de pre si dir.

O mo men to his tó ri co de apre sen ta ção e de fe sa
des ses re la tó ri os pe ran te o Co mi tê Ce daw, sem dú vi-
da al gu ma, é uma opor tu ni da de va li o sa para exi gir do
Esta do bra si le i ro o cum pri men to de seus com pro mis-
sos e obri ga ções le ga is, éti cas e mo ra is em re la ção
aos di re i tos hu ma nos das mu lhe res e das me ni nas.

Espe ra mos que o Co mi tê Ce daw pos sa con tri-
bu ir com re co men da ções que ori en tem o Esta do na
ado ção de me di das no âm bi to das po lí ti cas pú bli cas
vol ta das à pre ven ção, à pu ni ção e à eli mi na ção da
dis cri mi na ção e vi o lên cia em que se en con tram mi -
lha res de mu lhe res e me ni nas em nos so País.

A Ban ca da Fe mi ni na do Con gres so Na ci o nal
não pou pa rá es for ços, Sr. Pre si den te, para, no âm bi to
de suas atri bu i ções, con tri bu ir para a im ple men ta ção
da Ce daw, fa zen do com que os di re i tos hu ma nos con -
sa gra dos na Con ven ção se tor nem uma re a li da de
para mu i to além dos tex tos le ga is e se fa çam re fle tir
na vida con cre ta das mu lhe res e me ni nas bra si le i ras.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Antes de con ce der a pa la vra ao no bre Se na dor
Pa u lo Paim, do Par ti do dos Tra ba lha do res do Rio
Gran de do Sul, a Pre si dên cia re gis tra, com gran de
ale gria, a vi si ta de co mi ti va da ci da de de Ca xi as do
Sul, que cer ta men te es ta rá aqui para ou vir o pro nun-
ci a men to de S. Exª. A Pre si dên cia sen te-se hon ra da
com a pre sen ça de ci da dãos ilus tres de um Esta do
tão im por tan te e, ao mes mo tem po, re gis tra a pre sen-
ça do Con se lhe i ro do Tri bu nal de Con tas do Esta do
do To can tins, José Wag ner Pra xe des, que se en con-
tra na tri bu na. Inclu si ve apro ve i to para cum pri men tar
os te les pec ta do res da TV Se na do.

Com a pa la vra o no bre Se na dor Pa u lo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Para uma

co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro, pri me i ro,
re gis trar a mi nha ale gria. Ca xi as do Sul – e não foi
com bi na da a pre sen ça de les aqui – é a mi nha ci da de
na tal, da qual es tou afas ta do há cer ca de vin te anos.
Mas ela cum priu um pa pel de ci si vo no pro ces so da
mi nha ele i ção. Sen do Ca xi as do Sul uma ci da de com
cer ca de 220 mil ele i to res, re ce bi mais de 100 mil vo -
tos ali, que fo ram de ci si vos para meu in gres so no Se -
na do da Re pú bli ca. Cum pri men to a de le ga ção e, por
ex ten são, Ca xi as do Sul e toda a re gião.

Sr. Pre si den te, uso a pa la vra, nes te mo men to,
para de i xar re gis tra da a mi nha ho me na gem a to dos
os que tra ba lham para de fen der as pes so as que têm
al gum tipo de de fi ciên cia. Nes se sen ti do, re gis tro que
se re a li zou em Re ci fe o se mi ná rio “A Empre ga bi li da-
de da Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia”. Escla re ço
que, além do de ba te do em pre go da pes soa por ta do-
ra de de fi ciên cia, esse se mi ná rio dis cu tiu tam bém o
Esta tu to da Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia, que é
de mi nha au to ria. E aqui faço uma ho me na gem es pe-
ci al a um me ni no de 25 anos, cego, que é lá de Caí,
re gião de Ca xi as do Sul, que se cha ma San tos Fa-
gun des e que me re pre sen tou nes se even to de fen-
den do o pro je to da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia.

Cum pri men to, tam bém, o Mi nis té rio do Tra ba-
lho, lá re pre sen ta do por suas de le ga ci as re gi o na is e
os cer ca de 220 es tu di o sos do as sun to.
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Eu gos ta ria, Sr. Pre si den te, de sin te ti zar o meu
pro nun ci a men to, ho me na ge an do al gu mas pes so as
que se des lo ca ram de ou tras re giões do País para fi -
car du ran te dois dias dis cu tin do a im por tân cia de va -
lo ri zar o ci da dão que tem al gum tipo de de fi ciên cia.
Cum pri men to os Srs. Antô nio Mu niz, da Co or de na do-
ria da Pes soa com De fi ciên cia, da Pre fe i tu ra de Re ci-
fe; Ma no el Agui ar, Su pe rin ten den te Esta du al de apo -
io à pes soa com de fi ciên cia; Antô nio José Fer re i ra,
Pre si den te da Asso ci a ção Per nam bu ca na de Ce gos;
Antô nio Car do so, Di re tor do Escri tó rio Esta du al da
Fe de ra ção Na ci o nal de Edu ca ção e Inte gra ção do
Sur do/PE. Aqui es tão lis ta dos, Sr. Pre si den te, mais de 
trin ta no mes de pes so as por ta do ras de de fi ciên ci as
que co or de na ram esse even to, re pre sen tan do os
Esta dos do Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, Ba hia, Mi nas
Ge ra is, Per nam bu co, Rio Gran de do Sul e ou tros.

Peço a V. Exª, Sr. Pre si den te, que este pro nun ci-
a men to seja pu bli ca do na ín te gra.

Enca mi nho à Mesa ou tro pro nun ci a men to, ain -
da den tro do meu tem po re gi men tal: um ma ni fes to do
es por te. Na úl ti ma quar ta-fe i ra, re ce bi em meu ga bi-
ne te di ver sos pro fis si o na is des sa área, en tre eles:
Ade mir Cruz de Alme i da (fu te bol para am pu ta dos);
Ana Be a triz Mo ser (vô lei); Ander son Lo pes dos San -
tos (atle tis mo); Au ré lio Mi guel (judô); Ber nard Rajs-
man (vô lei); Car los Kir mayr (tê nis); Cyro Mar ques
Del ga do (na ta ção); Luiz Cláu dio Alves Pe re i ra (atle-
tis mo); Mar ce lo Vido (bas que te); Mar cos Vi ní ci us Si -
mões de Fre i re (vô lei); Ma ria Pa u la Gon çal ves da Sil -
va (vô lei); Mi za el Con ra do (fu te bol); Nel son Pru dên cio
(atle tis mo); Ri car do de Sou sa, o Rico (sur fe); Rob son
Ca e ta no da Sil va (atle tis mo); Su ely Ro dri gues Gu i-
ma rães (atle tis mo); Ze qui nha Bar bo sa (atle tis mo); Vi -
tor Alves Te i xe i ra (hi pis mo); Lars Schmidt Gra el (vela
– Pre si den te da Co mis são); José Má rio Tran qui li ni
(judô); Rui Cam pos (vô lei) e Car la Ri be i ro (ca ra tê).

Sr. Pre si den te, não vou ler na ín te gra o ma ni fes-
to, de suma im por tân cia, em que os atle tas de mons-
tram que uma for ma de com ba ter a vi o lên cia, de ti rar
os me ni nos e me ni nas da rua, é in ves tir no es por te.
Está com pro va do que cada dó lar in ves ti do no es por te
traz uma eco no mia, para o País, de algo em tor no de
sete dó la res.

Por isso, Sr. Pre si den te, com o tem po ter mi na-
do, en ca mi nho à Mesa os dois do cu men tos, o re la ti vo
à pes soa por ta do ra de de fi ciên cia e o ma ni fes to do
es por te. Esta mos ca pi ta ne an do, em de fe sa da pes-
soa por ta do ra de de fi ciên cia, uma fren te par la men tar
na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral. A
pe di do des ses atle tas, es ta mos tam bém co la bo ran do

para que se crie uma fren te par la men tar em de fe sa
do es por te nas duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

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

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na que pas sou,
mais pre ci sa men te do dia 18 ao dia 21, foi re a li za do
em Re ci fe, no Ho tel Ma ni bu, o Se mi ná rio “A em pre ga-
bi li da de da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia” e a apre -
sen ta ção do Esta tu to das Pes so as Por ta do ras de De -
fi ciên cia.

Gos ta ria de des ta car que di ver sas en ti da des,
mo vi men tos e pes so as li ga das aos por ta do res de de -
fi ciên cia, além do Mi nis té rio do Tra ba lho, por meio de
suas de le ga ci as re gi o na is, es ti ve ram nes te even to,
que re u niu cer ca de 220 pes so as.

Du ran te o even to dis cu tiu-se a Po lí ti ca Na ci o-
nal do Tra ba lho, Empre go e Ren da para as Pes so as
Por ta do ras de De fi ciên cia e tam bém o Esta tu to da
Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia, de au to ria des te
se na dor.

Na oca sião, foi cri a do um gru po de tra ba lho da
re gião nor des te para dis cu tir e apre sen tar pro pos tas
para o es ta tu to, in clu si ve de ter mi nan do o dia 21 de
se tem bro – con si de ra do o dia na ci o nal de luta des se
seg men to – como data li mi te para a en tre ga das pro -
pos tas.

Apro ve i to o tem po que dis po nho para sa u dar a
ini ci a ti va de pes so as que con tri bu í ram para a re a li za-
ção des te se mi ná rio, e tam bém para res sal tar a par ti-
ci pa ção des se seg men to na cons tru ção das po lí ti cas
pú bli cas de tra ba lho do go ver no fe de ral e na ela bo ra-
ção e afir ma ção do Esta tu to da Pes soa Por ta do ra de
De fi ciên cia.

Em nome des sas pes so as, a se guir re la ci o na-
das, que ro agra de cer a to das as ou tras, que de uma
for ma ou de ou tra, con tri bu í ram para que este en con-
tro fos se re a li za do:

Antô nio Mu niz – co or de na dor da Co or de na do ria da
Pes soa com De fi ciên cia da Pre fe i tu ra do Re ci fe;
Ma no el Agui ar – su pe rin ten den te es ta du al de apo io
à pes soa com de fi ciên cia;
Antô nio José Fer re i ra – pre si den te da Asso ci a ção
Per nam bu ca na de Ce gos;
Antô nio Car do so – di re tor do Escri tó rio Esta du al
da Fe de ra ção Na ci o nal de Edu ca ção e Inte gra ção
do Sur do/PE;
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José Alves Fe i to sa – pre si den te da Fra ter ni da de
Cris tã dos Do en tes e De fi ci en tes/PE;
Ri car do Ta deu – pro cu ra dor do Mi nis té rio Pú bli co
do Tra ba lho em Cam pi nas/SP;
Ro meu Sas sack – con sul tor de in clu são para os
es ta dos de Go iás e Pa ra ná;
Irmã Ma ria Go mes – di re to ra do Insti tu to dos Ce gos
Antô nio Pes soa de Qu e i roz;
Luís Bra ga e Cé lia Bra ga – Co op pa (Co o pe ra ti va
das Pes so as Por ta do ras de De fi ciên cia Men tal –
Por to Ale gre/RS);
Luís Au gus to Je mel li – di re tor pre si den te da Fa-
ders (Fun da ção de Arti cu la ção e De sen vol vi men to
das Po lí ti cas Pú bli cas para as Pes so as Por ta do ras
de De fi ciên cia/RS);
Le ni ce Ma ria – pre si den te da Asso ci a ção de Ce gos
da ci da de de Cor ren tes/PE;
Adri a na Ce cí lia Uchoa Car ne i ro Net to – Co or de-
na do ria de Se tor de Cur so de Li bras (Fe ne is / PE);
Te re sa Antu nes – Fe de ra ção Na ci o nal das Asso ci-
a ções de Pais e Ami gos dos Por ta do res da Sín dro-
me de Dawn;
Lu ze ni ra Sil va – APAE Re ci fe;
Ma ria La i se Re zen de – Cen tro Pró Ci da da nia e
Arte – Inte grar te;
Li lia Pin to Mar tins – Cen tro de Vida Inde pen den-
te/RJ;
Mar ce lo Ba tis ta – Asso ci a ção de Sur dos de Per-
nam bu co (ASP);
Va lé ria Fé lix Cam pos – Nú cleo de Com ba te às De -
si gual da des de Opor tu ni da des no Tra ba lho – DRT
Ma ra nhão; e
Ma no el Ve ras – Nú cleo con tra a dis cri mi na ção gê-
ne ros e raça – Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta Casa teve a
hon ra de re ce ber na úl ti ma quar ta-fe i ra os in te gran-
tes da Co mis são Na ci o nal de Atle tas, com pos ta por
re no ma dos no mes do nos so es por te, que aqui vi e-
ram fa zer um ape lo no sen ti do de que o Con gres so
Na ci o nal pro vi den cie com a má xi ma ur gên cia a
apro va ção de uma Lei de Inven ti vos Fis ca is es pe cí-
fi ca para o des por to na ci o nal – a exem plo da le gis la-
ção já exis ten te para a área cul tu ral.

A re i vin di ca ção da Co mis são Na ci o nal do Atle ta
pro ce de. Se há um se tor em nos so país que me re ce o 
apo io do po der pú bli co, até mes mo por meio de in cen-
ti vos à ini ci a ti va pri va da, sem dú vi da al gu ma é o do
es por te, pra ti ca do por ab ne ga dos atle tas e ge ral men-

te à cus ta de sa cri fí ci os pes so a is de vi do à fal ta de
apo io às suas ati vi da des.

Mais do que nun ca se faz ne ces sá rio apo i ar as di -
fe ren tes ca te go ri as do es por te ama dor, par ti cu lar men te
nes te mo men to de pro xi mi da de dos Jo gos Olím pi cos e
Para-Olím pi cos de Ate nas em 2004, da re a li za ção dos
Jo gos Pan-Ame ri ca nos e Para-Pan-Ame ri ca nos em
2007, no Bra sil, e a can di da tu ra aos Jo gos Olím pi cos e
Para-Olím pi cos de 2012.

Nos so es por te ama dor tem uma his tó ria de con -
quis tas em tor ne i os in ter na ci o na is que se per dem em
nos sa me mó ria, mas que in te gram com or gu lho o
nos so pa tri mô nio es por ti vo tan to quan to as vi tó ri as
no fu te bol. Ape sar de con di ções cos tu me i ra men te ad -
ver sas, nos sos atle tas já trou xe ram para o país inú-
me ras me da lhas de bron ze, pra ta e ouro.

Des de a his tó ri ca con quis ta de Gu i lher me Pa ra-
en se, o pri me i ro a tra zer uma me da lha para o Bra sil –
de ouro, con quis ta da nos Jo gos Olím pi cos de Antu ér-
pia, na Bél gi ca, em 1920, com pe tin do no tiro ao alvo,
o es por te ama dor faz es co la no Bra sil com cam peões
como Adhe mar Fer re i ra da Sil va, Jo a quim Cruz, João 
Car los Oli ve i ra – o João do Pulo, e tan tos ou tros no -
mes que, com suas vi tó ri as e me da lhas, con quis ta-
das in di vi du al men te ou em equi pes, en chem de or gu-
lho o des por to na ci o nal.

De po is de Gu i lher me Pa ra en se, o Bra sil es pe-
rou 32 anos até co nhe cer um novo ven ce dor, Adhe-
mar Fer re i ra da Sil va, que com sal to tri plo con quis tou
me da lha de ouro nas Olim pía das de Hel sin que, na
Fin lân dia, em 1952, fe i to que se ria re pe ti do qua tro
anos de po is, em Mel bour ne, na Aus trá lia. De po is
dele, mais 24 anos de es pe ra até ou tro ouro (que veio
em dose du pla, no ia tis mo) nos Jo gos de Mos cou, em
1980. Des de en tão, o Bra sil nun ca mais de i xou de su -
bir no de grau mais alto do pó dio.

To dos es ses fe i tos fo ram e con ti nu am sen do
con se gui dos com mu i to sa cri fí cio dos atle tas e pou co
pa tro cí nio às suas mo da li da des es por ti vas. Po de mos
ima gi nar como po de ri am ser mul ti pli ca das es sas vi tó-
ri as do es por te bra si le i ro se ele não fos se ape nas im -
pul si o na do pe los seus vo lun ta ri o sos atle tas.

Hoje exis te um ver da de i ro pa tri mô nio do es por-
te na ci o nal se pa ra da por um gran de fos so da re a li da-
de do apo io que re ce be. Essa la cu na po de rá ser pre -
en chi da a par tir do mo men to em que o em pre sa ri a do
na ci o nal, a exem plo do que já ocor re com as ati vi da-
des cul tu ra is, pu der ofe re cer sua par ce la de co la bo ra-
ção ao de sen vol vi men to do des por to.

Se gu ra men te, a apro va ção de uma Lei de
Incen ti vos Fis ca is para o Des por to Na ci o nal pode
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con tri bu ir com esse ob je ti vo. O in cen ti vo ao es por te é
im por tan te em vá ri as fren tes: na for ma ção da ci da da-
nia, no com ba te ao cri me, na me lho ria das con di ções
de sa ú de, no apri mo ra men to dos es tu dos, na for ma-
ção pro fis si o nal.

Tam bém con si de ra mos da ma i or im por tân cia
para a con se cu ção des ses ob je ti vos a cri a ção de uma 
Fren te Par la men tar em De fe sa do Espor te, a ser com -
pos ta por De pu ta dos e Se na do res. A exem plo de ou -
tras Fren tes Par la men ta res po de ría mos com essa ini -
ci a ti va jun tar es for ços para a ela bo ra ção de pro je tos
que ve nham ao en con tro das re i vin di ca ções dos atle -
tas para que pos sa mos con tri bu ir para a di na mi za ção
e o cres ci men to do des por to na ci o nal.

As re i vin di ca ções cons tam do Ma ni fes to do
Espor te que nos foi en tre gue pe los mem bros da Co -
mis são Na ci o nal de Atle tas, du ran te a vi si ta fe i ta ao
Se na do, cujo tex to com res pec ti vos sig na tá ri os faço
par te in te gran te des te pro nun ci a men to para que fi que
re gis tra do nos Ana is da Casa.

Era o que ti nha a di zer.

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

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

MANIFESTO DO ESPORTE

O es por te é uma das tra du ções mais ri cas da
cul tu ra bra si le i ra. Na ver da de, a his tó ria do es por te se 
con fun de com a pró pria for ma ção da iden ti da de cul tu-
ral do Bra sil. A com pe ti ção es por ti va é um dos pou cos
fe nô me nos so ci a is ca pa zes de pro du zir um dos ma i o-
res va lo res das so ci e da des de mo crá ti cas, que é jus -
ta men te a igual da de en tre os in di ví du os.

Pen san do nis so,o le gis la dor cons ti tu in te trans for-
mou o es por te em di re i to dos ci da dãos e em obri ga ção
do Esta do. Logo, o Con gres so Na ci o nal é fun da men tal
para que o es por te bra si le i ro al can ce, de uma vez por
to das, lu gar de des ta que no ce ná rio in ter na ci o nal.

Uma lei de in cen ti vos fis ca is para o es por te é
uma re i vin di ca ção his tó ri ca do des por to na ci o nal,
sen do uma pri o ri da de da Co mis são Na ci o nal de Atle -
tas, des de a sua cri a ção ofi ci al jun to à Pre si dên cia da
Re pú bli ca em 14 de de zem bro de 2000.

Isto pos to e con si de ran do que:

• Exis tem vá ri os pro je tos de lei tra mi tan do no
Con gres so Na ci o nal so bre este tema;

• A exis tên cia de uma Lei de Incen ti vos Fis ca is
em fa vor da cul tu ra e a ine xis tên cia de uma lei

no mes mo sen ti do para o es por te é um sin to-
ma ma ni fes to de ini qüi da de;

• A or ga ni za ção es por ti va in te gra o pa tri mô nio
cul tu ral bra si le i ro (Lei Pelé, art.4º, § 2º);

• Da dos da Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de de -
mons tram que para cada dó lar in ves ti do em
es por te, são eco no mi za dos em mé dia 7 dó la-
res em sa ú de pú bli ca;

• O es por te, por seu ca rá ter mul ti dis ci pli nar, en -
vol ve ques tões re la ci o na das às áre as da edu -
ca ção, sa ú de, meio am bi en te, di re i tos hu ma-
nos, jus ti ça, ci da da nia, in clu são e in ser ção
so ci al, auto-es ti ma, es pí ri to cí vi co e pa trió ti-
co, fun da men ta is na for ma ção do ci da dão; e

• A pro xi mi da de dos Jo gos Olím pi cos e Pa ra o-
lím pi cos de Ate nas em 2004, a re a li za ção dos 
Jo gos Pa na me ri ca nos e Para-Pa na me ri ca-
nos em 2007 no Bra sil e a can di da tu ra aos Jo -
gos Olím pi cos e Pa ra o lím pi cos de 2012.

Os in te gran tes da Co mis são Na ci o nal de Atle-
tas, por in ter mé dio do pre sen te Ma ni fes to, vêm à
pre sen ça de Vos sa Exce lên cia, re i vin di car, com a
má xi ma ur gên cia, a apro va ção de uma lei de Incen -
ti vos Fis ca is es pe cí fi ca para o des por to na ci o nal.

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2003.

ADEMIR CRUZ DE ALMEIDA (Fu te bol p/ Ampu ta dos)
ANA BEATRIZ MOSER (Vô lei)
ANDERSON LOPES DOS SANTOS (Atle tis mo)
AURÉLIO MIGUEL (Judô)
BERNARD RAJSMAN (Vô lei)
CARLOS KIRMAYR (Tê nis)
CYRO MARQUES DELGADO (Na ta ção)
LUIZ CLÁUDIO ALVES PEREIRA (Atle tis mo)
MARCELO VIDO (Bas que te)
MARCOS VINÍCIUS SIMÕES DE FREIRE (Vô lei)
MARIA PAULA GONÇALVES DA SILVA (Vô lei)
MIZAEL CONRADO (Fu te bol)
NELSON PRUDÊNCIO (Atle tis mo)
RICARDO DE SOUSA, o RICO (Surf)
ROBSON CAETANO DA SILVA (Atle tis mo)
SUELY RODRIGUES GUIMARÃES (Atle tis mo)
ZEQUINHA BARBOSA (Atle tis mo)
VITOR ALVES TEIXEIRA (Hi pis mo)
LARS SCHMIDT GRAEL (Vela – Pre si den te da
Co mis são)
JOSÉ MÁRIO TRANQUILINI (Judô)
RUI CAMPOS (Vô lei)
CARLA RIBEIRO (Ka ra tê)
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa aguar da rá, no bre Se na dor Pa u lo
Paim, o re que ri men to a ser for mu la do por V. Exª,
que será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no.

Apro ve i to para co mu ni car tam bém ao Se na dor Pe -
dro Si mon que a Casa, com gran de ale gria, re ce be hoje
uma co mi ti va de Ca xi as do Sul, do Esta do de S. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su-
plicy, do Par ti do dos Tra ba lha do res, do Esta do de São 
Pa u lo. S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sa ú do tam bém
os con ter râ ne os dos Se na do res Pa u lo Paim e Pe dro
Si mon, de Ca xi as do Sul, que aqui nos vi si tam.

Ini ci al men te, Sr. Pre si den te, gos ta ria de sa u dar
uma ini ci a ti va do Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va, es pe ci al men te a ma ne i ra como re sol-
veu apre sen tar ao Con gres so Na ci o nal o Pro gra ma
Pri me i ro Empre go. Des sa vez, o Pre si den te apre sen-
tou um pro je to de lei e não uma me di da pro vi só ria.
Tra ta-se de uma res pos ta a um ape lo que mu i tas ve -
zes nós mes mos, do PT, fi ze mos, para que o Go ver no
con fi as se mais no Con gres so Na ci o nal e apre sen tas-
se pro je tos de lei em vez de me di das pro vi só ri as, que
li mi tam a pos si bi li da de de co o pe ra ção efe ti va do Con -
gres so Na ci o nal.

Con si de ro que o Pro gra ma Pri me i ro Empre go
tem mé ri tos im por tan tes, ain da que eu pró prio te nha
sa li en ta do al guns pos sí ve is per cal ços na sua exe cu-
ção. A li te ra tu ra eco nô mi ca e a ex pe riên cia dos inú -
me ros pa í ses de no tam que de ve mos ter mu i ta pru-
dên cia com res pe i to a pro je tos de trans fe rên cia de
ren da, quan do di ri gi dos di re ta men te às em pre sas,
pois isso pode aca bar ge ran do al guns pro ble mas so -
bre os qua is gos ta ria de co men tar tam bém.

Lou vo ain da ou tra de ci são do Go ver no do Pre si-
den te Lula, que, on tem, na re u nião com os 27 Go ver-
na do res de Esta do, re sol veu anun ci ar que os pro gra-
mas de trans fe rên cia de ren da pas sa rão a ser uni fi ca-
dos, co or de na dos e ra ci o na li za dos em di re ção de um
úni co pro gra ma e que ha ve rá tam bém uma for ma de
co o pe ra ção da União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os
no fi nan ci a men to des ses pro gra mas – pos si vel men te
uma par ti ci pa ção da União da or dem de 60%; dos
Go ver nos de Esta do, de 30%; e dos Go ver nos mu ni ci-
pa is, tam bém de 30%. Obvi a men te – acre di to –, aca -
ba rá ha ven do al gu ma con si de ra ção quan to à ca pa ci-
da de fi nan ce i ra tan to dos Esta dos quan to dos Mu ni cí-
pi os, na me di da em que hoje há uma gran de di fe ren-
ça en tre a ca pa ci ta ção fi nan ce i ra de Mu ni cí pi os como 

Gu a ri bas e Aca uã, no Pi a uí, onde se ini ci ou o Pro gra-
ma Fome Zero, e a de mu ni cí pi os de ma i or ren da per
ca pi ta, como São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e a pró pria
Ca pi tal Fe de ral, Bra sí lia.

É mu i to po si ti vo que o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va te nha anun ci a do on tem, por in ter mé dio
do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do Go ver no, as 
me di das que fo ram con sen so en tre os Go ver na do res
de Esta do. Re gis tro que isso é con sis ten te com as re -
co men da ções do pró prio pro gra ma de Go ver no do
Pre si den te Lula e do re la tó rio do Go ver no de tran si-
ção, co or de na do pelo Mi nis tro Antô nio Pa loc ci.

Ha via, ao fi nal do Go ver no Fer nan do Hen ri que,
inú me ros pro gra mas de trans fe rên cia de ren da, como 
os de ren da mí ni ma as so ci a dos à edu ca ção e à sa ú-
de e os de no mi na dos Bol sa-Esco la e Bol sa-Ali men ta-
ção. Ha via o Bol sa-Ren da, o pro gra ma Agen te Jo-
vem, o pro gra ma Au xí lio-Gás e pro gra mas de trans fe-
rên cia de ren da como o se gu ro-de sem pre go, o abo no
sa la ri al para os que re ce bem o 14º sa lá rio, aque les
que es tão in te gra dos no PIS/Pa sep, no mer ca do for -
mal de tra ba lho. Há ain da o sa lá rio-fa mí lia e ou tros
pro gra mas de trans fe rên cia de ren da, in clu si ve os
pre vis tos na Lei Orgâ ni ca da Assis tên cia So ci al, no
sis te ma pre vi den ciá rio.

Alguns des se pro gra mas pas sa rão a ser uni fi ca-
dos. Ca be rá ao Go ver no, a toda so ci e da de e, cer ta-
men te, aos pes qui sa do res do Ipea, de to dos os ins ti-
tu tos de pes qui sa e das uni ver si da des ana li sa rem os
efe i tos des ses inú me ros pro je tos.

Como es ses di ver sos pro gra mas pre vê em di fe-
ren tes be ne fí ci os para fa mí li as com di fe ren tes ren di-
men tos, é im por tan te que ca mi nhe mos na di re ção da
uni fi ca ção e ra ci o na li za ção dos di re i tos de cada fa mí-
lia bra si le i ra; não faz sen ti do que fa mí li as em Mu ni cí-
pi os di fe ren tes, sen do to das bra si le i ras, te nham be-
ne fí ci os di fe ren tes.

Te nho res sal ta do, Sr. Pre si den te, a im por tân cia
de ca mi nhar mos na di re ção de uma ren da bá si ca de
ci da da nia. Cla ro que não se pode fa zer isso do dia
para a no i te, mas é im por tan te fazê-lo, seja por meio
do car tão ali men ta ção, que fe liz men te co me ça tam-
bém a se ex pan dir, seja por ou tros me i os.

Ontem, o Mi nis tro José Gra zi a no da Sil va e o seu 
Se cre tá rio Exe cu ti vo, José Gi a co mo Bac ca rin, me in-
for ma ram que o pro gra ma está co me çan do a des lan-
char: para ou tu bro, já se pre vê um mi lhão de fa mí li as
com o car tão de ali men ta ção, o que sig ni fi ca R$50 por
mês para cada uma das fa mí li as be ne fi ciá ri as na re-
gião do semi-ári do do Nor des te. Além dis so, o pro gra-
ma vai ser ex pan di do tam bém para a Ama zô nia.
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Acre di to que esse pro gra ma es ta rá en tre aque -
les que se rão uni fi ca dos e ra ci o na li za dos para que,
um dia, pos sa mos fa lar numa ren da bá si ca de ci da da-
nia no Bra sil. O Car tão-Ali men ta ção, o Bol sa-Esco la,
o Bol sa-Ali men ta ção, o Bol sa-Ren da, o Au xí lio-Gás e
o Agen te Jo vem são to dos pas sos na di re ção de ter -
mos no Bra sil uma ren da bá si ca de ci da da nia, o que
sig ni fi ca rá o di re i to de to das as pes so as, não im por-
tan do sua ori gem, raça, sexo, ida de, con di ção ci vil ou
mes mo con di ção so ci o e co nô mi ca, de par ti ci pa rem
da ri que za na ci o nal, ten do di re i to a uma mo des ta ren -
da para si pró pri as e para to dos os mem bros de suas
fa mí li as. Esse di re i to de ve rá ser como o di re i to de res -
pi rar. Inclu si ve nós, Se na do res, que vi ve mos nes te lu -
gar que, di zem al guns, pa re ce ser o céu.

É im por tan te o gran de en tu si as mo ma ni fes ta do
on tem pelo pre si den te da Nes tlé, Ivan Zu ri ta. Como
por ta-voz dos em pre sá ri os, men ci o nou que é com ini -
ci a ti vas cons tru ti vas como essa que o País vai cres cer.
S. Sª de mons trou a boa von ta de dos em pre sá ri os.

É pre ci so as si na lar tam bém que Frei Bet to e
Oded Gra jew têm re a li za do um es for ço mu i to gran de
como ca ta li sa do res de ações de boa von ta de por par-
te dos em pre sá ri os para co la bo ra rem com as ini ci a ti-
vas do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Tam bém que ro res sal tar a im por tân cia dos de -
po i men tos pres ta dos on tem. A jo vem Ne u za Cris ti na
Car val, be ne fi ciá ria do pro gra ma Pri me i ro Empre go
no Rio Gran de do Sul, nos re la tou como, ten do ini ci a-
do na em pre sa Esta par como es ta giá ria-apren diz,
logo foi apren den do uma sé rie de ati vi da des que lhe
per mi ti ram as su mir pos tos de ma i or res pon sa bi li da-
de. Tam bém o ator Lá za ro Ra mos, que atu ou nos no -
tá ve is fil mes “Ma da me Satã”, “Ca ran di ru” e “O Ho-
mem que Co pi a va”, deu um co mo ven te de po i men to.
Esse úl ti mo fil me tra ta da his tó ria de um jo vem que
en fren ta va ex tra or di ná ri as di fi cul da des na vida e tra -
ba lha va fa zen do có pi as mi me o gra fa das em um pe-
que no es ta be le ci men to co mer ci al. Di an te de pro ble-
mas en fren ta dos por ele e sua fa mí lia, aca ba se de ci-
din do pela tri lha do cri me e en fren tan do ou tras ex tra-
or di ná ri as di fi cul da des, como acon te ce com de ze nas
de ou tros jo vens.

A jus ti fi ca ti va para que o pro gra ma Pri me i ro
Empre go ve nha a ofe re cer R$200,00 por mês, por seis 
me ses, às em pre sas que con tra ta rem jo vens de 16 a
24 anos, e R$100,00 por mês, por seis me ses, para as
em pre sas mé di as e gran des – que fa tu rem R$1,2 mi -
lhão por ano ou mais – que ve nham a con tra tar jo vens
de 16 a 24 anos, é que a taxa de de sem pre go en tre os
jo vens nes sa fa i xa é pra ti ca men te duas ve zes ma i or
que a re gis tra da para a eco no mia em ge ral.

A jus ti fi ca ti va teó ri ca para isso eu mes mo men -
ci o nei na mi nha car ta ao Pre si den te Lula quan do Sua
Exce lên cia es ta va para anun ci ar esse pro gra ma. O
eco no mis ta da Uni ver si da de de Har vard Edmund
Phelps, em Re mu ne ran do o Tra ba lho (Re war ding
Work), as si na la que, como o be ne fí cio que ad vi rá da
con tra ta ção de uma pes soa é ma i or do que o cus to
pri va do para a em pre sa que a con tra ta – por que ad -
vêm be ne fí ci os para a so ci e da de do fato de se es tar
em pre gan do uma pes soa, so bre tu do um jo vem, que
pas sa a ter mais opor tu ni da des, tem a sua auto-es ti-
ma ele va da e aca ba con tri bu in do para o sus ten to de
sua fa mí lia –, se ria jus ti fi cá vel esse sub sí dio que ago -
ra aca ba de ser con ce di do.

Entre tan to, é pre ci so – e di ri jo mi nhas pon de ra-
ções par ti cu lar men te ao Mi nis tro do Tra ba lho e ao Se -
cre tá rio de Po lí ti cas Pú bli cas de Empre go, Re mí gio
To des chi ni, res pon sá vel pela con du ção do pro gra ma
Pri me i ro Empre go jun to ao Mi nis tro Ja ques Wag ner –
que, de pron to, se ini cie um acom pa nha men to para
ve ri fi car se, re al men te, to dos os be ne fí ci os es pe ra-
dos des se pro gra ma es tão sen do atin gi dos e se re al-
men te esse ca mi nho é o me lhor pos sí vel. Con for me
as si na lei num pro nun ci a men to fe i to aqui em abril úl ti-
mo, nós pre ci sa mos exa mi nar se a trans fe rên cia de
ren di men tos di re ta men te às em pre sas irá ou não ca -
u sar um pro ces so de con cen tra ção de ren da, de ri -
que za em mãos do ca pi tal. A ex pe riên cia in di ca que
se faz ne ces sá rio to mar cu i da dos para evi tar que as
em pre sas que con tra tem jo vens de 16 a 24 anos para
ob te rem o be ne fí cio não aca bem ado tan do a po lí ti ca
de dis pen sar ou tros tra ba lha do res já em pre ga dos por 
elas que te nham ma i or ida de.

Esses as pec tos es tão sen do le va dos em con si-
de ra ção na ela bo ra ção do pro je to de lei e, cer ta men-
te, nós aqui ain da po de re mos aper fe i çoá-lo. De qual -
quer for ma, res sal to que, na li te ra tu ra eco nô mi ca, há
eco no mis tas, como Guy Stan ding, que acre di tam que 
pode ocor rer o cha ma do “efe i to peso mor to”, isto é,
ha ve ria um efe i to lí qui do re la ti va men te pe que no caso
as em pre sas be ne fi ciá ri as re sol vam de mi tir al guns
para con tra tar es ses no vos.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – V. Exª me con -
ce de um apar te, Se na dor?

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Con ce de-me
tam bém um apar te, Se na dor Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Vou con ce der o apar te tan to ao Se na dor Mão San ta
quan to ao Se na dor Osmar Dias.

No en tan to, Se na dor Mão San ta, dado que o
Se na dor Osmar Dias so li ci tou an tes e tam bém pelo
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fato de ter sido ele um dos au to res de um pro je to que
visa es ti mu lar o em pre go para os jo vens no Bra sil,
que já foi vo ta do no Se na do e está na Câ ma ra dos
De pu ta dos, gos ta ria de ou vir S. Exª em pri me i ro lu gar.

Te nho a hon ra de ou vir o Se na dor Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Se na dor Su -

plicy, agra de ço a V. Exª pela de fe rên cia.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos. Fa zen do soar a cam pa i nha.) – Se na dor Osmar,
per mi ta-me ape nas lem brar ao ora dor que res tam
ape nas três mi nu tos para o tér mi no do seu tem po,
que os apar tes não po dem ex ce der dois mi nu tos e
que não pode ha ver con ces são de apar te após o tér -
mi no do tem po do ora dor. Agra de ço.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Co me çan do
ago ra, falo um mi nu to, Sr. Pre si den te. Como V. Exª foi
Re la tor do pro je to de mi nha au to ria, pro pon do o pri -
me i ro em pre go, in clu si ve aper fe i ço an do-o, Se na dor
Edu ar do Su plicy, su gi ro a V. Exª que bus que na que le
pro je to, que é nos so – de mi nha au to ria, mas com o
aper fe i ço a men to de V. Exª – al gu mas su ges tões a dar 
ao Go ver no. Acre di to que o nos so pro je to está me lhor
do que a pro pos ta que o Go ver no di vul gou no dia de
on tem. Esse é um ape lo que faço a V. Exª, que per ten-
ce ao Par ti do do Pre si den te e que foi Re la tor do meu
pro je to. Ou tro pon to: co mu ni co ao Pa lá cio do Pla nal to
que o nos so pro je to é de 1995 e, por tan to, tem mu i ta
pre ce dên cia em re la ção a ou tros que fo ram ho me na-
ge a dos, on tem, pelo pró prio Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
No bre Se na dor Osmar Dias, há uma pas sa gem no
pro nun ci a men to do Pre si den te Lula, on tem à tar de,
onde Sua Exce lên cia diz: 

Não va mos, aqui, fi car pre o cu pa dos
em sa ber de quem foi a idéia; não va mos fi -
car pre o cu pa dos em sa ber quem fez a pro -
pos ta. Esta mos fa zen do um pro je to de lei
que pode ser dis cu ti do no Con gres so. Um
as sun to des sa en ver ga du ra po de ria ser tra -
ta do por me di da pro vi só ria, mas, para per-
mi tir que haja um de ba te ma i or, va mos fa zer
um pro je to de lei. E não in te res sa, ama nhã
ou de po is, fa zer mos um exa me de DNA
para sa ber quem é o pai do pri me i ro em pre-
go. O im por tan te é que esse pro je to seja fi -
lho de uma imen sa co le ti vi da de, con se guin-
do pro du zir, sem ne nhu ma va i da de pes so al,
sem ne nhum in te res se me nor, sem ne nhum
in te res se po lí ti co-ele i to ral, uma pro pos ta
que nos per mi ta olhar os nos sos fi lhos nos
olhos, olhar as nos sas cri an ças bem no fun -

do dos olhos e di zer para eles que es ta mos
fa zen do ape nas a nos sa obri ga ção, dan do a 
opor tu ni da de que nós, po lí ti cos, ti ve mos e
que re ce be mos dos nos sos pais.

Te nho cer te za, no en tan to, que po de rá ha ver o
apen sa men to dos pro je tos, in clu si ve o de V. Exª, para
que se jam exa mi na dos.

Ouço, nes te mo men to, com mu i ta hon ra, o apar-
te de V. Exª, no bre Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – No bre Se na dor
Edu ar do Su plicy, com toda a cer te za, V. Exª é o Se na-
dor mais vir tu o so que por aqui já pas sou nos 180
anos de Par la men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
V. Exª me de i xa sem gra ça.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Há 800 anos,
hou ve um São Fran cis co, que an dou com uma ban de-
i ra que di zia: “Paz e Bem”. Pen so que ele pode ter re -
en car na do em V. Exª, que é puro e bon do so. Mas, so -
bre essa his tó ria de ren da mí ni ma, fico com o Após to-
lo Pa u lo: quem não tra ba lha não me re ce ga nhar para
co mer. E mais, como ali a do do Go ver no Lula – e não
con fun da ali a do com es cra vo, com sub ser vi en te –,
que ro di zer que o PT é inex pe ri en te, pois go ver nou
pou cas pre fe i tu ras, pou quís si mos Esta dos, ten do
sido in clu si ve re je i ta do, de po is de seu go ver no, por al -
gu mas ci da des. O PT ou viu o galo can tar, mas é inex -
pe ri en te. Aliás, olhan do para a Se na do ra Pa trí cia Sa -
bo ya Go mes, lem bro-me de For ta le za. E ain da que o
Pre si den te Lula re pre sen te a mas sa do povo bra si le i-
ro, Sua Exce lên cia não é Deus, não é di vi no. Assim,
em bo ra esse pro je to seja mu i to bom e es te ja che io de 
boas in ten ções, pen so que o ban co po pu lar do Ban co
do Bra sil não vai dar cer to. Fui Pre fe i to e Go ver na dor;
Luiz Iná cio Lula da Sil va é Pre si den te da Re pú bli ca.
Mas Sua Exce lên cia nun ca foi Pre fe i to nem Go ver na-
dor.E por que o ban co po pu lar do Ban co do Bra sil não 
vai dar cer to? Em pri me i ro lu gar, por que os ju ros são
de 2% ao mês, quan do o País está glo ba li za do e os
nor te-ame ri ca nos es tão co lo can do 1% ao ano. Em
se gun do lu gar, por que a rede pri va da que te ria que
co lo car di nhe i ro, não o vai fa zer, por que isso dá mu i to
tra ba lho, por que se ria ne ces sá rio au men tar o nú me ro
de fun ci o ná ri os e os ban que i ros não que rem ter pre -
ju í zo e nem tra ba lho; eles que rem lu cro fá cil. Por tan to,
te mos que ter hu mil da de e co pi ar aqui lo que deu cer-
to. E quem diz isso não sou eu, mas o ma i or ad mi nis-
tra dor da Ge ne ral Elec tric Com pany, Sr. Jac-
ques-Arthur Weil. E Bill Clin ton, sa bi do como é, ia jo -
gar gol fe com ele para apren der. Ele acre di ta va que
de ve ria co pi ar, por que in ven tar era co i sa para Eins te in.

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  2 16797JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL26     



O que é di fí cil se co pia. O mo de lo de ban co do povo
cri a do em Ban gla desh, o Gra me en Bank, do Prof. Mu -
ham mad Yu nus, co pi ei quan do fui Go ver na dor do Pi a-
uí e fun ci o nou. Esse ban co, sim, é po pu lar, é do ser vi-
ço so ci al. Essa era a con tri bu i ção que gos ta ria de dar.
E, se pos sí vel, pe din do ape nas mais dez se gun dos,
gos ta ria até de in di car o novo ge ren te do Ban co do
Povo do Bra sil: o nos so ex pe ri en te Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, gran de lí der e ad mi nis tra dor, já ten do in-
clu si ve ad mi nis tra do o ban co dos ri cos, o BNDES.
Qu e ro di zer que não é feio co pi ar. A hu mil da de leva a
bons ca mi nhos. Por tan to, que co pi e mos o Gra me en,
do Prof. Yu nus.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Mão San ta, com seu es ti lo aber to e trans pa-
ren te, V. Exª faz uma su ges tão ao Pre si den te Lula
com a qual, in clu si ve, con cor do. Pen so até que se o
Pre si den te Lula qui ser con vo car o Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no para ad mi nis trar um ban co do povo se me-
lhan te ao Gra me en do Prof. Mo ham mad Yu nus, de
Ban gla desh, cer ta men te se ria a me lhor es co lha.

Mas gos ta ria de lem brar que os as pec tos mais
im por tan tes do Pro gra ma Pri me i ro Empre go, anun ci-
a do no dia de on tem, são jus ta men te as me di das re la-
ti vas à eco no mia so li dá ria, aos as pec tos de es tí mu lo
à cri a ção de co o pe ra ti vas, in clu si ve de cré di to, e tam -
bém às for mas sim ples de as pes so as ad qui ri rem so -
mas mó di cas, em pres ta das a ta xas de ju ros bas tan te
mo des tas em re la ção ao que exis te hoje.

Se na dor Mão San ta, V. Exª pre ci sa con si de rar
que para uma pes soa ob ter um pe que no em prés ti mo,
hoje, é sub me ti da à for ça dos agi o tas que co bram en -
tre 200% e 300% ao ano. E em bo ra 2% ao mês ain da
seja mu i to, é bem me nos do que é co bra do por agi o tas.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se V. Exª me
con vi dar, irei en si nar a equi pe eco nô mi ca como fun ci-
o na um ban co do povo, vis to que no meu go ver no fun -
ci o nou.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Vou con clu ir, Sr. Pre si den te. E, Se na dor Mão San ta,
se guin do exa ta men te São Pa u lo na Se gun da Epís to-
la aos Co rín ti os, é que de fen do essa pro pos ta con sis-
ten te men te, in clu si ve com a re co men da ção de Dom
Lu ci a no Men des de Alme i da, que me dis se que não
era ne ces sá rio ci tar Karl Marx para de fen der a mi nha
Pro pos ta de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma, por que mu i-
to me lhor de fen di da es ta va em São Pa u lo, quan do ele 
ob ser vou que, para que haja jus ti ça e para que haja
igual da de, todo aque le que teve uma sa fra abun dan te
não deve ter de ma is e todo aque le que teve uma sa fra
pe que na não deve ter de me nos.

Por tan to, se guin do São Pa u lo, va mos, um dia,
as se gu rar que to dos os bra si le i ros te nham o di re i to
ina li e ná vel de par ti ci par da ri que za des ta Na ção com
uma ren da bá si ca de ci da da nia.

Mu i to obri ga do.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Blo co do
Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª terá a pa la vra em se gui da ao Se na dor
Hé lio Cos ta.

A Mesa re gis tra a pre sen ça ilus tre dos Ve re a do-
res Rui Fur ta do Ma ci el e Aga il do Sou za San tos, de
La je a do, To can tins. É uma ale gria para esta Pre si dên-
cia que mem bros do Le gis la ti vo mu ni ci pal es te jam
pre sen tes nes ta ses são do Se na do Fe de ral.

A Mesa es cla re ce às Srªs e aos Srs. Se na do res
que o Se na dor Osmar Dias e o Se na dor João Ca pi be-
ri be, nes sa or dem, es tão ins cri tos para co mu ni ca ções
ina diá ve is.

De acor do com o Re gi men to Inter no, o Lí der
tem pri o ri da de no uso da pa la vra as sim que a pede.
Por tan to, o Se na dor Hé lio Cos ta, na con di ção de
Vice-Lí der, será o pri me i ro a usar da pa la vra, como
Lí der do Go ver no, se gui do do Se na dor Jef fer son Pé -
res, como Lí der do PDT. Logo em se gui da, a Mesa in -
ter ca la rá os ora do res re gu lar men te ins cri tos com
aque les que pe di ram a pa la vra para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel.

Se na dor Hé lio Cos ta, V. Exª dis põe de até vin te
mi nu tos.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Lí -
der.Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre -
si den te.

O Bra sil é sem pre ci ta do como o País do fu tu ro,
o País das opor tu ni da des. His to ri ca men te, numa re fe-
rên cia a Pero Vaz de Ca mi nha, é sem pre lem bra do
como o País onde se plan tan do tudo dá. Mas ain da
exis tem, no meu Esta do de Mi nas Ge ra is, re giões que 
pre ci sam de uma opor tu ni da de: a opor tu ni da de do
de sen vol vi men to, a opor tu ni da de de se po der vi ver
como em ou tras par tes do nos so Esta do e do nos so
País.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos. Fa zen do soar a cam pa i nha.) – Se na dor Hé lio
Cos ta, a Mesa faz uma cor re ção, já que co me teu um
erro: V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
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O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Per fe i ta-
men te, Sr. Pre si den te. eu iria, na ver da de, gas tar ape -
nas cin co mi nu tos.

É por essa ra zão que lem bro que, to das as ve -
zes que o Bra sil in ves tiu e quis re al men te mos trar a
sua ca pa ci da de, o País con se guiu. Foi as sim que fi ze-
mos com o aço quan do, na dé ca da de 40, co me ça-
mos a in ves tir na pro du ção des se me tal, e, hoje, so -
mos um dos ma i o res pro du to res do me lhor e mais ba -
ra to aço do mun do. Hoje, so mos um dos ma i o res ex -
por ta do res de soja, de po is dos Esta dos Uni dos, cer -
ta men te. So mos um dos ma i o res ex por ta do res de
suco de la ran ja. So mos gran des ex por ta do res mun di-
a is de cal ça dos. Sem pre que que re mos in ves tir em al -
gum se tor con se gui mos a ex ce lên cia na que le se tor.
Mas é pre ci so cri ar a opor tu ni da de.

É por essa ra zão que, hoje, fiz ques tão de vir ao
ple ná rio do Se na do da Re pú bli ca para de fen der uma
po si ção no meu Esta do de Mi nas Ge ra is. O nor te de
Mi nas, onde es ti ve nes te fi nal de se ma na, já foi o ma i-
or pro du tor de al go dão do Bra sil; hoje, la men ta vel-
men te, es ta mos im por tan do al go dão do Pa ra ná –
para nós é uma hon ra mu i to gran de por que é um
Esta do pro du tor. Por que Mi nas Ge ra is está im por tan-
do al go dão? Por que de i xa mos de pro du zir, não de-
mos opor tu ni da de para se con ti nu ar uma cul tu ra tra -
di ci o nal na re gião.

Hoje, ao man dar um ofí cio a nos sa Mi nis tra de
Mi nas e Ener gia e ao Pre si den te da Pe tro bras, faço
um ape lo, por que é do nor te de Mi nas que vem a no tí-
cia de que te mos pos si bi li da de de en con trar pe tró leo
na ba cia do rio São Fran cis co. Na ver da de, a Pe tro-
bras já fez um es tu do na re gião, mas nun ca re ve lou o
que en con trou. Ela não dis se se seu es tu do foi ou não
bem-su ce di do, se de ve mos con ti nu ar com a es pe ran-
ça de, em al gum dia, ex tra ir mos pe tró leo ou até mes -
mo gás na que la re gião.

A ver da de é que há de ter mi na das re giões na
ba cia do São Fran cis co que nin guém ar ris ca acen der
um fós fo ro na água do rio, por que pega fogo. Há vá ri-
os lu ga res em que não se pode fu rar um poço, por que
sai gás. Isso pre ci sa ser in ves ti ga do. É pre ci so que a
Pe tro bras as su ma uma po si ção. É im por tan te que o
Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia dê essa chan ce ao
povo do nor te de Mi nas, fa zen do essa pros pec ção na
ba cia do São Fran cis co.

Pre ci sa mos in ves tir? De ve mos in ves tir. Quem
aca bou es cla re cen do o po ten ci al que exis te na re gião
da ba cia do São Fran cis co foi o pes qui sa dor Nes tor
Ma lar de Fi lho, que afir ma que a ba cia pos sui o pe tró-
leo do tipo brant, com gran de va lor no mer ca do in ter-
na ci o nal. Ele sus ten ta que a ja zi da pe tro lí fe ra é uma

das ma i o res do País e que há qua tro em pre sas in te-
res sa das em co me çar a fa zer pros pec ção para pos sí-
vel ex plo ra ção.

Entre tan to, se gun do ma té ria pu bli ca da no mais
im por tan te jor nal de Mi nas Ge ra is, o Esta do de Mi -
nas, até ago ra a Pe tro bras não in clu iu a ba cia do São
Fran cis co en tre as suas áre as de pros pec ção e es tu-
do para ver se há pe tró leo e gás.

Então, en ca mi nhei esse ofí cio à nos sa ilus tre
Mi nis tra Dil ma Rous seff e, tam bém, ao Pre si den te da
Pe tro bras, o ex-Se na dor José Edu ar do Du tra, para
que se faça esta pros pec ção na re gião, pois será mu i-
to im por tan te para o povo de Mi nas Ge ra is.

Con for me eu dis se, es ti ve, nes te fim de se ma-
na, na re gião de Mon tes Cla ros, no nor te de Mi nas, e
pu de mos ava li ar como se ria ex tre ma men te im por tan-
te para o Esta do, para o nor te de Mi nas, para todo o
vale do Je qui ti nho nha, para re gião in te i ra na fron te i ra
com a Ba hia, se pu dés se mos di zer que exis te uma
leve es pe ran ça de ali se en con trar pe tró leo ou gás,
por que se ria a re den ção eco nô mi ca da re gião.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Hé lio Cos ta, 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. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o no bre Se na dor Jef fer son Pé res, pela Li de-
ran ça do PDT.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
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, uma re vis ta e um jor nal de cir cu la ção
na ci o nal tra zem ma té ria re fe ren te a fa tos mu i tos gra -
ves ocor ri dos na es fe ra do Mi nis té rio dos Trans por tes,
com o pró prio Mi nis tro e um Di re tor de De par ta men to,
acu san do-se mu tu a men te de cor rup ção.

A his tó ria toda é ne bu lo sa e mu i to mal che i ro sa.
Para a Di re to ria de Fi nan ças do De nit, que subs ti tu iu o
DNER, um par ti do po lí ti co in di cou o nome de uma pes -
soa que te ria sido ve ta da pela Casa Ci vil, quan do se
apu rou que o in di ca do era li ga do a uma em pre sa que
pres ta va ser vi ços ao Mi nis té rio dos Trans por tes. O Par -
ti do in di cou ou tro nome em subs ti tu i ção. A pes soa foi
no me a da, em pos sa da e, de po is, ve ri fi cou-se que tam -
bém era li ga da a uma em pre sa que pres ta va ser vi ços
ao De nit. O pri me i ro nome foi ve ta do pela Casa Ci vil; o
se gun do, não. Como se não bas tas se, o pri me i ro nome
apon ta do e ve ta do, foi, no mes mo dia, no me a do, jun to
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com o Di re tor, para o car go de as ses sor no mes mo De -
nit. Por tan to, fi ca ram os dois in di ca dos.

Ago ra, o Di re tor é de mi ti do, e o Mi nis tro de cla-
ra que o de mi tiu por que ele te ria acha ca do em pre-
sas e em pre i te i ras, para fa zer-lhes o pa ga men to de
dí vi das pen den tes no Mi nis té rio. O ex-Di re tor re pli-
ca e diz que cor rup to é o Mi nis tro, que te ria fa vo re ci-
do, in de vi da men te, uma gran de em pre i te i ra na ci o-
nal e te ria fu ra do o cro no gra ma de pa ga men to do
Mi nis té rio, au men tan do a par ce la que se ria de R$8
mi lhões para R$38 mi lhões. Isso tudo te ria ocor ri do
numa re u nião, com a pre sen ça do Mi nis tro, do
ex-Di re tor e de dois di re to res da em pre sa, cu jos no -
mes fo ram ci ta dos na ma té ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res o fato é
gra vís si mo, não é acu sa ção de um jor na lis ta, não é
es pe cu la ção. O Mi nis tro acu sa o ex-di re tor; o ex-di re-
tor re pli ca acu san do o Mi nis tro, acu sam-se am bos de
cor rup tos, e o Mi nis tro ain da joga para o Che fe da
Casa Ci vil, Mi nis tro José Dir ceu, di zen do que o pa ga-
men to à em pre i te i ra, a an te ci pa ção e o rom pi men to
do cro no gra ma foi por de ter mi na ção do Mi nis tro-Che-
fe da Casa Ci vil, que te ria aten di do um pe di do do Go -
ver na dor de Per nam bu co.

Sr. Pre si den te, não acu so nin guém. Alguém
está men ti do nes ta his tó ria ou am bos es tão fa lan do a
ver da de. Espe ro que o Go ver no dê uma am pla ex pli-
ca ção. Se não der, in fe liz men te não faço par te da Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, mas faço um ape -
lo ao meu co le ga, Se na dor Osmar Dias, que re pre-
sen ta o PDT na que la Co mis são, que con vo que o Mi -
nis tro dos Trans por tes, con vi de o Mi nis tro-Che fe da
Casa Ci vil e o ex-di re tor, Sr. Pi men tel, para pres tar es -
cla re ci men to. Um caso des se não pode pas sar em
bran co. É in crí vel! Este País está fi can do anes te si a do.
Um fato des se pas sa do na cú pu la, com um Mi nis tro e
um ex-Di re tor se acu san do mu tu a men te de cor rup to
e dan do nome aos bois, fa lan do até em quan ti as, e
não se apu ra isso! O Go ver no não dá se quer uma
nota! Isso me re cia uma nota de es cla re ci men to na te -
le vi são, ou en tão um ato de de mis são.

De for ma que fica aqui o meu ape lo ao Se na dor
Osmar Dias para que con vo que as au to ri da des ci ta-
das, a me nos que o Go ver no dê uma ex pli ca ção, até
lá, ca bal e con vin cen te. Não es tou fa zen do pre jul ga-
men tos, mas isso não pode fi car sem apu ra ção e sem 
ex pli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Jef fer son Pé res, pen so que, nes te caso, a no ti tia cri -
mi nis é mu i to cla ra.

Des cul pe-me, es tou como Pre si den te da
Mesa...

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Des -
cul pe-me vol tar à tri bu na, Sr. Pre si den te. É mu i to cla ra
a no ti tia cri mi nis. E mais: se o Mi nis tro tem ra zão, e o 
ex-di re tor acha cou, ele co me teu cri me de ex tor são.
Não bas ta a de mis são, não; é caso de ins ta u ra ção de
pro ces so pe nal.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o Se na dor Osmar Dias para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel, por cin co mi nu tos. Em se gui da, a Se na-
do ra Ide li Sal vat ti, como ins cri ta.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ro, que ro di -
zer ao Se na dor Jef fer son Pé res que ace i to o ape lo
que faz como Lí der do meu Par ti do; por tan to, fa rei o
re que ri men to que so li ci ta em re la ção ao caso do Mi -
nis té rio dos Trans por tes.

Pedi para fa zer esta co mu ni ca ção ina diá vel, Sr.
Pre si den te, ten do em vis ta um as sun to que con si de ro
im por tan te. Nos úl ti mos dias, os in di ca do res da re-
ces são pra ti ca men te es tão mar can do o no ti ciá rio na -
ci o nal. A ren da do tra ba lha dor caiu 14,7% no úl ti mo
ano; a pro du ção in dus tri al, 4,3%. Pre vê-se a sa í da de
US$2 bi lhões de in ves ti men tos es tran ge i ros nes te
ano de 2003; além dis so, a pre vi são ini ci al de que ha -
ve ria o in gres so de US$13 bi lhões foi re vis ta para
US$10 bi lhões, por tan to, uma re du ção de US$3 bi -
lhões de in ves ti men to ex ter no.

A eco no mia está pa ra da, e pre ci sa mos fa zer al -
gu ma co i sa de for ma ur gen te. O anún cio que fez on-
tem o Pre si den te da Re pú bli ca so bre o Pri me i ro
Empre go é im por tan te, mas esse pro gra ma não vai re -
sol ver to dos os nos sos pro ble mas, ao con trá rio. Pre ci-
sa mos, da qui des ta tri bu na, in ter pre tar os nú me ros di -
vul ga dos, e pos so ci tar al guns ín di ces que re ve lam
que re al men te o Bra sil está ini ci an do um pro ces so de
re ces são. Por exem plo, hou ve uma que da de 11% de
fa mí li as que con tra tam o tra ba lha dor do més ti co em re -
la ção ao ano pas sa do, o que sig ni fi ca 11% a me nos de 
em pre go nes se seg men to; vi a gens ao ex te ri or, 36% a
me nos; ven da de ve í cu los, 21% a me nos; com pu ta dor,
7,5% a me nos; pla nos de sa ú de, Sr. Pre si den te, 41 mi -
lhões de bra si le i ros an tes, 35 mi lhões de bra si le i ros
hoje; es co las par ti cu la res, 15% a me nos...

Se na do ra Ide li, quan do V. Exª es ti ver na tri bu na,
eu fa rei si lên cio.

A ina dim plên cia cres ce, Sr. Pre si den te. Nas es -
co las, o ín di ce já é de 8%; con do mí ni os, 15%; car tão
de cré di to, 15%. Esses da dos nos le vam a olhar o au -
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men to das ta ri fas. Vou dar ape nas um exem plo: gás
de co zi nha, no pla no real, 550%!

Eu re ce bi do Pre si den te da Asso ci a ção Co mer-
ci al e Indus tri al de Ban de i ran tes, ci da de do in te ri or do
Pa ra ná, uma su ges tão, que vou apre sen tar como pro -
pos ta nes tes dois mi nu tos que me res tam. O Cel so
Sil va, Pre si den te da que la Asso ci a ção, so li ci tou-me
que eu le vas se ao Go ver no Lula essa pro pos ta. O
Sim ples – Sis te ma Inte gra do de Pa ga men tos de
Impos tos e Con tri bu i ções das Mi cro em pre sas e das
Empre sas de Pe que no Por te – foi ins ti tu í do em 1997,
clas si fi can do as em pre sas de pe que no por te e as em -
pre sas con si de ra das mi cro em pre sas. De 1997 até
31/12/98, o li mi te de ar re ca da ção era de R$720 mil.
Por tan to, as em pre sas que ti nham um fa tu ra men to
bru to de até R$720 mil por ano eram con si de ra das de
pe que no por te e es ta vam, por tan to, in se ri das no Pro -
gra ma Sim ples.

No dia 1º de ja ne i ro de 1999, o Go ver no an te ri or
al te rou os li mi tes des sa ar re ca da ção, pas san do para
até R$120 mil as mi cro em pre sas e até R$1,2 mi lhão
as pe que nas em pre sas. Aque las que se en qua dram
nes ses li mi tes de fa tu ra men to, go zam, por tan to, dos
be ne fí ci os tri bu tá ri os do Sim ples.

Só que, de lá para cá, Sr. Pre si den te, o IGPM foi
cor ri gi do em 80% apro xi ma da men te. Então, es ses
va lo res es tão ab so lu ta men te de fa sa dos.

Se o Go ver no quer ge rar em pre gos, se o Go ver-
no quer fa zer com que a eco no mia cres ça e quer pro -
mo ver o de sen vol vi men to – aliás, o Pre si den te Lula já
adi ou aque le es pe tá cu lo do cres ci men to eco nô mi co
para mais seis me ses –, dá para fa zer algo im por tan te
nes te seg men to que gera 60% dos em pre gos no
País, as mi cro e pe que nas em pre sas. Acre di to que,
se o Go ver no Fe de ral cor ri gir, ao ní vel do IGPM, em
80%, por tan to, de 1º de ja ne i ro de 1999 até ago ra, es -
ta ría mos pro por ci o nan do que as mi cro e pe que nas
em pre sas pu des sem cres cer, sem a pre o cu pa ção do
li mi te de R$1,2 mi lhão.

Por tan to, Sr. Pre si den te, es tou pro pon do que o
Go ver no Fe de ral cor ri ja este li mi te, que hoje é de
R$1,2 mi lhão, para R$2,160 mi lhões. To das as em-
pre sas que ti ve rem esse fa tu ra men to se rão con si de-
ra das de pe que no por te e se rão tri bu ta das se gun do o 
Pro gra ma Sim ples. Do je i to que está, as mi cro em pre-
sas e as em pre sas de pe que no por te es tão sen do fre -
a das no seu cres ci men to, e as sim es ta mos es ti mu-
lan do a so ne ga ção e a in for ma li da de – e isso não
com bi na com ge ra ção de em pre go.

Para re gis trar mais tra ba lha do res, para ha ver
mais tra ba lha do res com car te i ra de tra ba lho, Sr. Pre si-
den te, é pre ci so am pli ar os li mi tes do Sim ples e, des sa

for ma, não cer ce ar o cres ci men to das em pre sas e in -
clu ir mais gen te no mer ca do for mal de tra ba lho.

É a pro pos ta que de i xo ao Pre si den te Lula, que,
acre di to, pode aju dar nes te mo men to de cri se. Re pe-
tin do, re ce bi essa su ges tão do Pre si den te da Asso ci-
a ção Co mer ci al e Indus tri al de Ban de i ran tes, Cel so
Sil va, e trans for mei-a numa pro pos ta que já en ca mi-
nhei ao Pre si den te Lula.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra a pró xi ma ora do ra ins cri ta, Se na do ra Ide li
Sal vat ti, por vin te mi nu tos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te
peço des cul pas ao Se na dor Osmar Dias por tal vez ter
me ex ce di do no tom. Mas que ro de i xar aqui re gis tra do
que a si tu a ção é mu i to com pli ca da, por que nos ins cre-
ve mos para fa lar, cum prin do as re gras, e, de po is, co -
me çam as co mu ni ca ções ina diá ve is, que, de tan tas,
aca bam não per mi tin do que os ins cri tos fa lem.

No iní cio da ses são, como on tem, es ta vam al -
ter nan do um Se na dor ins cri to e uma co mu ni ca ção
ina diá vel, mas, por co in ci dên cia, quan do che gou a
mi nha vez, hou ve qua tro co mu ni ca ções ina diá ve is na
mi nha fren te.

Era o re gis tro que que ria fa zer.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na do-

ra Ide li Sal vat ti, peço li cen ça a V. Exª para pres tar um
es cla re ci men to: essa in ter ven ção ini ci al não será
com pu ta da no tem po do seu pro nun ci a men to.

Os Lí de res têm pre ce dên cia, em qual quer tem -
po. Esta mos res pe i tan do as co mu ni ca ções ina diá ve-
is, in ter ca lan do-as com os dis cur sos. Se V. Exª qui ser,
pos so re pe tir os no mes.

Eu su ge ri ria a V. Exª que apre sen tas se um pro -
je to de re so lu ção para que não se per mi tis sem mais
co mu ni ca ções ina diá ve is ou ma ni fes ta ções de Li de-
ran ça. Nes se caso, a de ci são fi ca ria com o Ple ná rio.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na do ra Ide li Sal vat ti, para ci tar um exem plo, há pou -
cas se ma nas, eu era o pri me i ro ins cri to na lis ta de
ora do res e não fa lei até o fi nal da ses são, tal o acú mu-
lo de Lí de res e de co mu ni ca ções ina diá ve is.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con si de-
ro im por tan te que essa ques tão seja le van ta da, Se -
na do ra Ide li Sal vat ti.

Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, na que le dia, pedi
des cul pas, pois re co nhe ci o que ocor reu a V. Exª.

Cre io que esse pro tes to vale a pena, para que
to dos se sen si bi li zem e pas sem a co la bo rar, e seja
ga ran ti do o di re i to dos ins cri tos, que fi cam aqui na ex -
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pec ta ti va de fa lar. Isso de pen de da cons ciên cia de
cada um.

Espe ro que esse ape lo de V. Exªs, Se na do ra
Ide li Sal vat ti e Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, te nha re -
per cus são en tre os Srs. Se na do res.

Con ti nua com a pa la vra a Se na do ra Ide li Sal vat ti.
Não se rão des con ta dos dois mi nu tos do tem po de V. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Mu i-
to obri ga da, Sr. Pre si den te, in clu si ve por não des con-
tar no meu tem po.

Ontem, hou ve um de ba te a res pe i to de uma por ta-
ria do Iba ma que aca bou tra zen do con se qüên ci as para a 
pes ca ar te sa nal. E, lá em San ta Ca ta ri na, a re per cus são
é bas tan te gra ve jun to aos nos sos pes ca do res.

Ama nhã, te re mos uma au diên cia com o Pre si-
den te do Iba ma, jun ta men te com o ge ren te re gi o nal
do Iba ma de San ta Ca ta ri na, e es pe ro que pos sa mos
ver aten di da a re i vin di ca ção dos pes ca do res ar te sa-
na is do meu Esta do e de todo o Bra sil.

Na ver da de, ins cre vi-me para fa lar so bre o es -
pe tá cu lo do cres ci men to, ex pres são uti li za da pelo
Pre si den te Lula que re ve la de se jo e an se io que não é
ape nas de Sua Exce lên cia, mas, te nho cer te za, de
toda a po pu la ção bra si le i ra.

A pa la vra cres cer tem um sig ni fi ca do mu i to for te.
To dos nós de se ja mos, ob vi a men te, cres cer, cres cer e 
cres cer. Entre tan to, no nos so Bra sil, esse cres cer tem 
que vir, obri ga to ri a men te, acom pa nha do da dis tri bu i-
ção e da in clu são, por que já acon te ceu, inú me ras ve -
zes, de este País cres cer e não ha ver dis tri bu i ção. Ou
seja, o bolo cres ce, mas não é di vi di do.

Cre io que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
tem essa ob ses são do cres ci men to, mas tam bém a
ob ses são da in clu são. É por esse mo ti vo que inú me-
ras ações do Go ver no têm esse viés. Ontem, des ta tri -
bu na, ini ci ei uma ex po si ção, mas, in fe liz men te, não
pude ter mi nar de ci tar o le que de ações que vêm sen -
do de sen vol vi das pelo Go ver no com essa ló gi ca da
in clu são, da dis tri bu i ção e, prin ci pal men te, da ge ra-
ção de opor tu ni da des. Fiz tam bém re fe rên cia à agri -
cul tu ra fa mi li ar: a re ne go ci a ção da dí vi da dos pe que-
nos agri cul to res e, pela pri me i ra vez, dos as sen ta dos
da re for ma agrá ria, a pos si bi li da de de cré di to, ago ra
apre sen ta da no Pla no Sa fra, para a agri cul tu ra fa mi li-
ar, o que am pli ou sig ni fi ca ti va men te os re cur sos e
sim pli fi ca o aces so dos agri cul to res a esse cré di to,
por meio do Car tão Pro naf, abrin do pos si bi li da des
para seg men tos que sem pre fo ram ex clu í dos, como a 
mu lher tra ba lha do ra ru ral e o jo vem tra ba lha dor ru ral.

E ou tros pro je tos na li nha da alo ca ção de re cur-
sos para a in clu são, como o Pro gra ma Bra sil Alfa be ti-

za do, cu jos re cur sos es tão dis po ni bi li za dos no Mi nis-
té rio da Edu ca ção e con vê ni os es tão com pra zo pror -
ro ga do até o dia 15 de ju lho, para que se jam as si na-
dos e pos sam vir para os Esta dos e Mu ni cí pi os, a fim
de pos sa mos er ra di car o anal fa be tis mo.

Há ain da pro je tos como o Vol ta para Casa, do
Mi nis té rio da Sa ú de, que alo ca re cur sos para que
pes so as com so fri men to men tal, que es tão pra ti ca-
men te aban do na das, jo ga das, re ce ben do tra ta men to
pre cá rio nos ma ni cô mi os, nos hos pi ta is psi quiá tri cos,
pos sam ter a pos si bi li da de de se in clu ir no va men te na 
fa mí lia. E há o Pro gra ma Pri me i ro Empre go, lan ça do
on tem, a que o Se na dor Edu ar do Su plicy se re fe riu
aqui da tri bu na; e o Pro je to de Mi cro cré di to, de Con ta
Fá cil, de Co o pe ra ti va de Cré di to, vi san do exa ta men te
a dar opor tu ni da de de cré di to a algo em tor no de 25
mi lhões de bra si le i ros, que nun ca ti ve ram aces so a
qual quer ins ti tu i ção fi nan ce i ra.

O viés de cres ci men to sob a óti ca da dis tri bu i ção e 
da in clu são é uma mar ca do Go ver no Lula. E é mu i to
im por tan te que nós te nha mos isso cla ro, na for ma con -
cre ta das ações que vêm sen do de sen vol vi das.

Qu an do se fala em cres cer, cres cer, cres cer, há
tam bém a ne ces si da de de que o cres ci men to seja
sus ten ta do, te nha sus ten ta bi li da de. Que não se tra te
ape nas de bo lhas de cres ci men to.

Qu an do o Pre si den te Lula fala em es pe tá cu lo
do cres ci men to, eu, que gos to mu i to de mú si ca, de
fes ta e de dan çar, fico pen san do que o es pe tá cu lo do
cres ci men to não pode ser um sam ba de bre que, Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no. Não pode ser aque le bom
sam ba de bre que, que vai e pára, por me lhor e mais
bo ni to que seja. O es pe tá cu lo do cres ci men to tem
que ser uma be lís si ma sin fo nia, har mo ni o sa, tem que
in te grar to dos os seg men tos da or ques tra, ter lon ga
du ra ção e não so frer in ter rup ções.

É esse es pe tá cu lo do cres ci men to, igual a uma
sin fo nia, que en ten do o Go ver no Lula está se pro pon-
do a fa zer: res pe i to so, har mo ni o so, in te gra do e de
lon ga du ra ção.

Te mos acom pa nha do o lon go de ba te a res pe i to
dos ju ros: “Os ju ros têm que cair!” É ób vio que é ne -
ces sá rio que os ju ros ca i am, ba i xem. O juro ade qua-
do tem a fun ção do vi o li no na or ques tra da sin fo nia:
tem que fa zer a sus ten ta ção de todo o an da men to e
de toda a har mo nia mu si cal. Só ba i xar os ju ros é in su-
fi ci en te. Vou dar exem plo dis so: se não hou ver sus ten-
ta ção na in fra-es tru tu ra não adi an ta ba i xar os ju ros.
Ti ve mos exem plo con cre to des sa si tu a ção re cen te-
men te. O nos so agro ne gó cio tem cres ci do de qua tro a 
cin co ve zes o cres ci men to do PIB. No ano pas sa do,
che gou per to de 7%, qua se qua tro ve zes o cres ci-
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men to do PIB na ci o nal. O que acon te ce com o agro -
ne gó cio? As es tra das não com por tam o es co a men to
da pro du ção, por que 80% de las es tão em es ta do pre -
cá rio. Elas não sus ten tam, não agüen tam, não têm
es tru tu ra para o es co a men to da sa fra.

Além dis so, os por tos tam bém não com por tam
mais o vo lu me da ex por ta ção. Há pou cos dias, no Pa -
ra ná, for mou-se uma fila de ca mi nhões, para en tra da
no por to de Pa ra na guá, a fim de se ex por tar a pro du-
ção de grãos que che ga va na pe ri fe ria da Ca pi tal.
Essa fila me dia algo em tor no de 60Km a 70Km.

Se não hou ver in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra,
na me lho ria das es tra das, dos por tos e das fer ro vi as,
na in te gra ção e na in ter mo da li da de de trans por tes no
nos so País, jun ta men te com a que da dos ju ros, vai se
for mar um gar ga lo e não ha ve rá como se es co ar a
pro du ção cres cen te.

Se gun do os da dos, que são mu i to cla ros, para
re cu pe rar mos a ma lha viá ria de ve ría mos in ves tir algo 
em tor no de R$7,5 bi lhões anu a is, a fim de re cu pe rar-
mos o pre ju í zo des sas dé ca das em que toda a nos sa
in fra-es tru tu ra, a nos sa ma lha ro do viá ria e fer ro viá ria,
foi ab so lu ta men te su ca te a da.

Esta mos ado tan do al gu mas me di das de des-
con tin gen ci a men to, e os Mi nis té ri os dos Trans por tes
e de Mi nas e Ener gia fo ram dos pri me i ros a se rem be -
ne fi ci a dos, exa ta men te para que esse seg men to, fun -
da men tal para de sa fo gar o gar ga lo do cres ci men to,
pu des se ter acom pa nha men to har mo ni o so den tro da
or ques tra.

Sem in ves ti men to em ener gia, não adi an ta ape -
nas se ba i xa rem os ju ros, e quan to a isso te mos ex pe-
riên cia acu mu la da em pe río do bem re cen te. A sim ples
mu dan ça na taxa cam bi al de po is da re e le i ção do Fer -
nan do Hen ri que, em que o dó lar e o real pas sa ram a ter
uma re la ção mais com pa tí vel com a re a li da de eco nô mi-
ca do nos so País, deu mar gem a um cres ci men to que
aca bou por nos le var ao ra ci o na men to, ao “apa gão”. A
in fra-es tru tu ra de ener gia ins ta la da não foi su fi ci en te
para aque la pe que na bo lha de cres ci men to.

Por tan to, ba i xar os ju ros sem que haja in ves ti-
men tos ade qua dos em ener gia elé tri ca, em com bus tí-
vel e em toda a in fra-es tru tu ra ne ces sá ria para sus -
ten tar o cres ci men to tam bém não vai adi an tar.

A com pe ten te Mi nis tra Dil ma Rous seff, que mu i-
to or gu lha as mu lhe res bra si le i ras, está ul ti man do o
pla no de re es tru tu ra ção do se tor. To dos sa be mos que 
o pro ces so de pri va ti za ção do se tor elé tri co foi um de -
sas tre e de ses tru tu rou to tal men te esse seg men to im -
por tan te para o de sen vol vi men to bra si le i ro. Esta mos
bus can do au to no mia quan to ao pe tró leo, e a Mi nis tra

Dil ma Rous seff está tra ba lhan do in can sa vel men te
para ob ter a re du ção do pre ço do gás de co zi nha, que 
é de vas ta dor para a eco no mia das fa mí li as de ba i xa
ren da. Tudo isso tem li ga ção com o de sen vol vi men to.

Os da dos apre sen ta dos pela Con fe de ra ção Na -
ci o nal de Indús tria in di cam que o Bra sil de ve ria es tar
in ves tin do R$50 bi lhões anu a is em ener gia elé tri ca,
pe tró leo, gás, sa ne a men to bá si co, fer ro vi as, hi dro vi as
e por tos. Esse se ria o in ves ti men to mí ni mo para ha ver
sus ten ta bi li da de no nos so pro ces so de de sen vol vi-
men to e cres ci men to.

Além da in fra-es tru tu ra e da ener gia, para que
essa or ques tra fun ci o ne na sin fo nia ne ces sá ria para o 
es pe tá cu lo do cres ci men to, tam bém é ne ces sá rio ha -
ver cré di to. O Bra sil é um dos ra ros pa í ses onde o sis -
te ma fi nan ce i ro ofer ta a ba ga te la de 20% a 25% de
seus re cur sos. Em to dos os ou tros pa í ses de cen tes,
em de sen vol vi men to, a ofer ta de cré di to che ga qua se
à to ta li da de dos re cur sos do sis te ma fi nan ce i ro.
Assim, esse gar ga lo do cré di to afe ta gra ve men te toda 
a pers pec ti va de cres ci men to, que não pode ocor rer
sem fi nan ci a men to.

Sa be mos que, in fe liz men te, pela es tru tu ra eco -
nô mi ca her da da, pela ne ces si da de de ro lar sis te ma ti-
ca men te a dí vi da pú bli ca, o Go ver no aca ba sen do o
gran de cap ta dor da pou pan ça ex ter na e que o sis te-
ma fi nan ce i ro re pas sa para o pró prio Go ver no o ma i or
vo lu me dos re cur sos dis po ní ve is, so bran do mu i to
pou co para fi nan ci a men to e em prés ti mos para a ini ci-
a ti va pri va da e para as pes so as fí si cas.

Pre ci sa mos sair des se gar ga lo, mas isso não
acon te ce da no i te para o dia, pois deve ha ver o equa -
ci o na men to da ro la gem da dí vi da, que não é algo sim -
ples de ser fe i to. No en tan to, se isso não ocor rer, se a
ofer ta de cré di to não au men tar, não po de rá ha ver
cres ci men to sus ten tá vel.

Algu mas me di das es tão sen do to ma das, como
o mi cro cré di to, a aber tu ra de em pre en di men tos para
co o pe ra ti vas de cré di to e o apro ve i ta men to de 2% do
com pul só rio, obri ga to ri a men te, para o mi cro cré di to,
pois, caso con trá rio, o di nhe i ro de ve rá ser de i xa do no
Ban co Cen tral. To das as li nhas de cré di to aber tas são 
re vis tas pelo BNDES, que mu dou a sua pos tu ra e o
seu ob je ti vo, de i xan do de ser o ban co que fi nan ci ou a
pri va ti za ção e vol tan do a ser aque le que fi nan cia o
de sen vol vi men to. Isso é im por tan te, por que es ses fi -
nan ci a men tos es tão sen do di ri gi dos exa ta men te para 
seg men tos es tra té gi cos da eco no mia, para ca de i as
pro du ti vas que te nham como viés a con tra ta ção de
mão-de-obra.

Ações de sen ca de a das no úl ti mo pe río do pelo
Ban co do Bra sil e pela Ca i xa Eco nô mi ca des ti nam-se a
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pro vo car a ba i xa do spre ad e a abrir con cor rên cia efe ti-
va na ofer ta des se re cur so para se po der fi nan ci ar.

A Ca i xa Eco nô mi ca está to man do al gu mas me -
di das para be ne fi ci ar a clas se mé dia, que, no ano
pas sa do, per deu 15% da sua ren da. São me di das
como a re du ção das ta xas de ju ros de vá ri as ope ra-
ções de cré di to que aten dem, so bre tu do, a clas se
mé dia. Se rão cor ta dos os ju ros do pe nhor, pois 51%
dos que uti li zam essa li nha ga nham en tre 5 e 20 sa lá-
ri os mí ni mos por mês; dos fi nan ci a men tos a apo sen-
ta dos; dos em prés ti mos a tra ba lha do res que pa gam
as pres ta ções por meio das fo lhas de sa lá ri os e dos
cré di tos a mi cro e pe que nos em pre en di men tos, de
pes so as que fi ca ram de sem pre ga das e abri ram o
pró prio ne gó cio. A Ca i xa Eco nô mi ca en trou ofen si va-
men te na li nha de cré di to para fa ci li tar a vida da clas -
se mé dia, cri an do uma con cor rên cia e uma si tu a ção
obri ga tó ria tam bém para ou tros ban cos, numa dis pu-
ta en tre a pró pria Ca i xa e o Ban co do Bra sil.

Con for me in for ma ções pres ta das pelo nos so
Mi nis tro Antô nio Pa loc ci, que hoje es te ve re u ni do com 
a Ban ca da go ver nis ta, está sen do ul ti ma do um pro ce-
di men to para que, por in ter mé dio das cen tra is sin di-
ca is, se per mi ta o em prés ti mo com des con to em fo lha
de ma ne i ra am pla e ge ne ra li za da, aque le em que não 
há ris co para o sis te ma fi nan ce i ro e que per mi te aos
que es tão em pre ga dos sair do su fo co, com ju ros bas -
tan te re du zi dos fren te ao mer ca do.

Esses são, sob o meu pon to de vis ta, os con di ci-
o nan tes para o cres ci men to, para que a or ques tra
fun ci o ne, para que a sin fo nia seja har mo ni o sa e re al-
men te agra de aos ou vi dos da ma i o ria da po pu la ção
bra si le i ra. Deve-se tra ba lhar para ba i xar os ju ros, sim, 
mas se in ves tin do em in fra-es tru tu ra, em ener gia, em
ofer ta de cré di to e – como edu ca do ra, eu não po de ria
de i xar de res sal tar – em edu ca ção, pois, com as ta xas
de es co la ri da de que pos sui, o Bra sil não pode ofe re-
cer sus ten ta ção para o cres ci men to.

No meu Esta do, hou ve si tu a ções que de ram
uma de mons tra ção ine quí vo ca de que a edu ca ção e
o en si no pro fis si o na li zan te, ab so lu ta men te su ca te a-
do, são de ter mi nan tes para o cres ci men to.

Com a mu dan ça no câm bio, o que per mi tiu que
no va men te as ex por ta ções cres ces sem – o se tor têx til
foi um dos be ne fi ci a dos, e San ta Ca ta ri na é um dos
gran des ex por ta do res nes se se tor –, há até hoje dé fi cit
de mão-de-obra qua li fi ca da para dar con ta do cres ci-
men to das in dús tri as têx te is em todo o vale do rio Ita jaí.
E esse é um pro ble ma que va mos ter em inú me ros ou -
tros se to res na hora em que o es pe tá cu lo do cres ci-
men to vier a ocor rer. Vai fal tar mão-de-obra qua li fi ca-

da, fal ta rão pes so as com es co la ri da de à al tu ra para
de sem pe nhar e to car na or ques tra do cres ci men to.

Qu e ro ter mi nar com al guns bons si na is, por que
tem gen te di zen do que o es pe tá cu lo do cres ci men to é 
só oti mis mo do Pre si den te, que não vai acon te cer,
que vai ser pror ro ga do, pro te la do, que nin guém sabe
quan do co me ça. Mas es tão aí os bons si na is. Ini ci a-
mos a cur va des cen den te dos ju ros, na úl ti ma re u nião
do Co pom, e a que da da in fla ção não so freu mo di fi ca-
ção. Ou seja, essa in fle xão dos ju ros faz com que não
haja pre o cu pa ção de con ti nu i da de por que a in fla ção
con ti nua res pon den do na li nha de cair. As pro je ções
para o ano que vem, fe i tas por inú me ros es tu di o sos,
in clu si ve pelo pró prio se tor em pre sa ri al do País,
apon tam a pers pec ti va con cre ta de ter mos uma in fla-
ção em tor no de 4%, em vez da meta de 5,5%; por tan-
to, uma pro je ção de in fla ção aba i xo da meta es ta be le-
ci da pelo Go ver no.

A ou tra ques tão é que, con for me ve i cu la do pelo
Jor nal do Bra sil de on tem, vá ri os pro je tos de in ves ti-
men tos es tão sen do re ti ra dos da ga ve ta, algo em tor -
no de qua se US$12 bi lhões. São pro je tos do tipo da
Alcoa, para ex pan são, nova fá bri ca e ge ra ção de
ener gia; da Ara cruz, para cons tru ção de fá bri ca da
Ve ra cel, na Ba hia, e com pra da Ri o cell; da Arce lor,
para am pli a ção de fá bri cas; da Pe tro bras, para ex-
pan são da ma lha de ga so du tos; da Fiat, para a li nha
de ca mi nhões pe sa dos, ôni bus e re no va ção da li nha
de au to mó ve is; da To yo ta, para o de sen vol vi men to de
um novo mo de lo; da Ibe ros tar, para em pre en di men to
imo bi liá rio na Ba hia; da Pe u ge ot, para in ves ti men tos
ge ra is e novo mo de lo; da V&M do Bra sil, para ex pan-
são; da Vol vo, para ex pan são; da Ya ma ha, para nova
li nha de mon ta gem; e ou tros mais, num to tal de
US$12 bi lhões de in ves ti men tos em pro je tos que es -
ta vam na ga ve ta e co me çam a ser im ple men ta dos.
São os bons ven tos, os bons si na is na pers pec ti va da
vol ta do cres ci men to.

Qu e ro aqui re gis trar que sou Pa loc ci de car te i ri-
nha, em ter mos de po lí ti ca eco nô mi ca. Está aí uma
de mons tra ção cla ra de que S. Exª está cor re to, de
que está pro mo ven do as pers pec ti vas se gu ras para
que o Bra sil re to me o cres ci men to sem per da do con -
tro le da eco no mia. O su pe rá vit tão rí gi do que se ob te-
ve no pri me i ro se mes tre – além in clu si ve do com pro-
mis so – vai per mi tir que, no se gun do se mes tre, pos -
sa mos ter um afrou xa men to no su pe rá vit pri má rio.
Com isso, va mos po der ter de sa fo go, in clu si ve com a
li be ra ção de re cur sos para inú me ros Mi nis té ri os – o
que para to dos nós é mu i to im por tan te – e para obras
em to dos os Esta dos e em to dos os Mu ni cí pi os bra si-
le i ros. E há uma pers pec ti va de en tra da na eco no mia,
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até o fi nal do ano, de R$20 bi lhões, com os qua is se -
rão fe i tos des de o re a jus te dos apo sen ta dos, com o
IPC ple no de 19,71%, até a ques tão do pa ga men to
das di fe ren ças do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço e a res ti tu i ção do Impos to de Ren da. Ou seja,
R$20 bi lhões que en tram na eco no mia jun to com o
de sa fo go do su pe rá vit pri má rio, mu i to ar ro cha do no
pri me i ro tri mes tre, mas que vai de sa fo gar, com cer te-
za, no se gun do, da rão ple nas con di ções para que o
es pe tá cu lo do cres ci men to seja efe ti va men te har mo-
ni o so e de lon ga du ra ção, como nós to dos que re mos
nes ta sin fo nia da re cons tru ção do Bra sil.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do a

pa la vra ao no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como Lí der
do PMDB; em se gui da, o Se na dor João Ca pi be ri be.

V. Exª tem a pa la vra por cin co mi nu tos.
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, exal ta da como a base dos va -
lo res da so ci e da de mo der na, si na li za do ra da es ta bi li-
da de das ins ti tu i ções de mo crá ti cas, pela sua di men-
são e im por tân cia, e nú cleo ma i or da for ma ção de
opi niões e idéi as em qual quer gru po so ci al, a clas se
mé dia não só está se pro le ta ri zan do e se avil tan do,
como é hoje de po si tá ria da frus tra ção de so nhos e de
es pe ran ças de boa par te da po pu la ção bra si le i ra.

Não há – e é im por tan te fa zer esta cons ta ta ção
– es ta bi li da de das ins ti tu i ções de mo crá ti cas, res pe i to
à ci da da nia e de sen vol vi men to so ci al equi li bra do sem 
uma clas se mé dia for te. Tal vez seja esse o prin ci pal
se gre do da so ci e da de nor te-ame ri ca na.

Há al gu mas dé ca das, o so nho de qual quer fa mí-
lia da clas se mé dia bra si le i ra, na bus ca de as cen são
e re co nhe ci men to so ci al, era ver seus fi lhos es co lhe-
rem car re i ras que lhes des sem se gu ran ça, pres tí gio e 
boa re mu ne ra ção. Du ran te o re gi me mi li tar, a am pli a-
ção do pa pel do Esta do e a mo der ni za ção da eco no-
mia fa vo re ce ram tre men da men te o aces so de téc ni-
cos a pos tos de re le vân cia bem re mu ne ra dos na es -
tru tu ra do go ver no e fora dele. A clas se meda vi veu
seu auge com a ex plo são de opor tu ni da des e re mu-
ne ra ções que não fi ca vam a de ver às re mu ne ra ções
das na ções de sen vol vi das.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, pro gra mas go ver na men ta is dito po pu la res,
como os de ha bi ta ção, fa vo re ce ram mu i to mais a
clas se mé dia do que o pro le ta ri a do. O fi nal da dé ca da
de ses sen ta e seus anos dou ra dos – dos se ten ta –
per mi ti ram à clas se mé dia bra si le i ra aces so a bens
ma te ri a is e cul tu ra is que lhes ga ran ti am uma vida

con dig na e con for tá vel. Com a cri se da eco no mia e do 
Esta do, nos anos oi ten ta, com a fa lên cia do Sis te ma
Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção e com o re ba i xa men to dos
sa lá ri os no se tor pú bli co, a clas se mé dia per deu, sem
dú vi da, mu i to do po der de com pra e pas sou a vi ver
um am plo pro ces so de avil ta men to.

Ne nhu ma ou tra par ce la da po pu la ção foi tão
afe ta da quan to a clas se mé dia, a ca ma da so ci al que
se es pre me en tre os pou cos que têm mu i to e a ma i o-
ria que tem mu i to pou co, qua se nada. Para ela, a per -
da che gou a mais de 30% do ren di men to fa mi li ar nos
úl ti mos cin co anos. A clas se mé dia per deu, sem dú vi-
da ne nhu ma, re fe rên ci as. Foi afas ta da para a pe ri fe ria
das ci da des. Ti rou o fi lho da es co la par ti cu lar e pas -
sou a cur tir a an gús tia de um or ça men to cada dia
mais es tre i to. O nú me ro de alu nos em es co las par ti-
cu la res foi re du zi do em 15%, des de 1997.

Mar ca da por um cer to res sen ti men to di an te de
apo sen ta do ri as que se cor ro e ram, do ri gor do fis co,
do aces so mais di fí cil a bens cul tu ra is e de um sa lá rio
que hu mi lha, a clas se mé dia, hoje, bus ca uma sa í da.
A úni ca al ter na ti va viá vel tem sido aber ta para aque -
les que têm um po ten ci al em pre en de dor e hoje se ar -
ris cam a abrir o seu pró prio ne gó cio. A ren da mé dia
dos bra si le i ros vem ba i xan do pro gres si va men te. Caiu 
14,7% do ano pas sa do para cá.

De acor do com re cen te re por ta gem da re vis ta
Veja, em bo ra re pre sen te 23% dos bra si le i ros, a clas -
se mé dia com pra me ta de dos re mé di os ven di dos em
far má cia, 55% do vo lu me co mer ci a li za do nos su per-
mer ca dos e ad qui re 90% dos apa re lhos de te le vi são
co mer ci a li za dos no País. A ven da de ve í cu los, se gun-
do Asso ci a ção Na ci o nal dos Fa bri can tes de Ve í cu los
Au to mo to res, caiu 21% nos úl ti mos seis anos. Esse
mes mo mo vi men to está acon te cen do, por exem plo,
com os pla nos de sa ú de. Entre 1999 e 2003, o nú me-
ro de usuá ri os dos pla nos de sa ú de caiu de 41 mi -
lhões para 35 mi lhões de pes so as. É cla ro que isso
afe tou as em pre sas, que tra ta ram de de mi tir.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por que
al gu mas idéi as não po de ri am ser ob je to de dis cus-
são, por par te do Go ver no, para su a vi zar a sua si tu a-
ção? Por que o im pos to de ren da da clas se mé dia não 
po de ria aco lher, como de du ção, gas tos com ser vi ços
do més ti cos, des de que tra ba lha do res do més ti cos ti -
ves sem re gu la ri za da a sua si tu a ção pre vi den ciá ria?
Por que o con tri bu in te pre vi den ciá rio não po de ria
des ta car da con tri bu i ção para o INSS algo como um
per cen tu al para que ele op tas se pelo se gu ro de sa ú-
de pri va da? Cal cu la-se que mais de um mi lhão de
em pre ga dos do més ti cos – um mi lhão e du zen tos, um
mi lhão e tre zen tos – não con tri bu am para a Pre vi dên-
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cia nem te nham sua si tu a ção re gu la ri za da pe los seus 
em pre ga do res.

Por que, Sr. Pre si den te, não se am plia o cré di to
edu ca ti vo para o en si no mé dio e se abre es pa ço à
clas se mé dia? Por que não se res ta be le ce um pro gra-
ma de fi nan ci a men to aos re cém-for ma dos pro fis si o-
na is? Por que não se ga ran te o aces so ao fi nan ci a-
men to de sa las, lo jas e es pa ços para pe que nas in-
dús tri as e ou tras ati vi da des à clas se mé dia, em pra zo
se me lhan te ao fi nan ci a men to da mo ra dia?

Sr. Pre si den te, a clas se mé dia paga, sim, mu i to
im pos to. O Insti tu to Bra si le i ro de Pla ne ja men to Tri bu-
tá rio re a li zou um re cen te es tu do, mos tran do que a
car ga de im pos tos so bre a po pu la ção bra si le i ra che -
gou a 41% do PIB, no pri me i ro tri mes tre de 2003. De -
zo i to anos atrás, pa ga vam-se 20% do PIB em im pos-
tos. Mas es ses va lo res não con tam toda a ver da de.
Des ne ces sá rio lem brar que os ser vi ços ofe re ci dos à
so ci e da de – aí in clu í dos des de a pres ta ção ju ris di ci o-
nal até a edu ca ção pú bli ca – são de qua li da de in sa tis-
fa tó ria. Qu an do se fez o aper to de con su mo para sal -
var o ba lan ço de pa ga men tos – como a re du ção nos
pra zos de fi nan ci a men to de ve í cu los – quem foi mais
afe ta do? O po bre, que não com pra de je i to ne nhum?
O rico, que paga à vis ta? A clas se mé dia, que está to -
tal men te de sas sis ti da.

Além dis so, ape sar da pri va ti za ção de em pre sas
pú bli cas, quem cus te ia hoje os in ves ti men tos em te le-
fo nia, si de rur gia, mi ne ra ção, ban cos, ele tri ci da de e pe -
dá gi os é a po pu la ção. Os im pos tos de ve ri am ter di mi-
nu í do com as eco no mi as da ven da das es ta ta is, mas
isso não acon te ceu. Ou tro de ta lhe é que todo con tri bu-
in te de clas se mé dia tem de pa gar, a cada ano, de 15% 
a 20% so bre a in fla ção real – não a me di da pe los ín di-
ces ofi ci a is – que cor rói seu po der de com pra. E vale
lem brar que des de 1994 não se cor ri ge mais a Ta be la
do Impos to de Ren da, ape sar dos es for ços que fi ze-
mos nes ta Casa do Con gres so Na ci o nal.

Como a ta xa ção da ren da che gou ao li mi te do
po li ti ca men te ace i tá vel, es tu di o sos es tão re co men-
dan do ta xar o pa tri mô nio da clas se mé dia via ou tro
im pos to. Sem fa lar que nin guém mais ques ti o na os
in ces san tes au men tos do IPTU, do IPVA e até da
CPMF. E tem mais: em bo ra dí vi das do Go ver no não
se jam con si de ra das im pos tos, elas são re cur sos
que o Go ver no gas ta hoje e que a so ci e da de terá de 
sal dar ama nhã, com im pos tos fu tu ros. Essas dí vi-
das au men ta ram, nos úl ti mos anos, en tre 2% e 4%
ao ano, se gun do es ti ma ti vas. Mais um caso com-
pro va do de que quem paga é a clas se mé dia. Além
dos im pos tos, a clas se mé dia teve de apren der a
as su mir os gas tos com a sa ú de da fa mí lia, edu ca-

ção, se gu ran ça pú bli ca e pre vi dên cia pri va da – to -
das an tes fun ções do Esta do –, que, se gun do o
mes mo Insti tu to Tri bu tá rio, au men ta ram para 30%
do PIB. Na Su é cia, onde os im pos tos são ele va dos,
o Go ver no de vol ve esse va lor em ser vi ços. Mas
isso, no Bra sil, é cla ro, não tem acon te ci do.

Essas, sem dú vi da, são al gu mas re fle xões
que po de ri am me re cer aná li se e ava li a ção so bre a
for ma de vi a bi li zar os an se i os da clas se mé dia, sem 
do a ção ou pos tu ra pa ter na lis ta por par te do Go ver-
no. Alguns Go ver nos Esta du a is es tão isen tan do
fun ci o ná ri os pú bli cos do pa ga men to do IPTU. É
uma for ma de sa lá rio in di re to que ali via o or ça men-
to fa mi li ar. E se fos se re du zi do, ou até isen ta do, por
exem plo, o IPVA para um úni co car ro da fa mí lia, po -
de ría mos, as sim, me lho rar um pou co mais a vida da
des di to sa clas se mé dia no Bra sil.

Antes de en cer rar, eu que ria di zer a V. Exª que,
por oca sião da re for ma tri bu tá ria, que bre ve men te
che ga rá a esta Casa do Con gres so Na ci o nal, es ta-
mos es tu dan do a pos si bi li da de de pro por uma emen -
da para que os apo sen ta dos por in va li dez e por ida de
pos sam de du zir dos gas tos, com am pa ro no seu im -
pos to de ren da, as des pe sas com re mé dio de uso
con ti nu a do. Sem dú vi da, se ria uma gran de con tri bu i-
ção que esta Casa do Con gres so Na ci o nal po de ria
dar a essa dis cus são, a essa re for ma im por tan te, cujo 
as pec to so ci al pre ci sa tam bém ser res sal ta do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

pa la vra o Se na dor João Ca pi be ri be, como úl ti mo ins -
cri to, para uma co mu ni ca ção ur gen te.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.

Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu
gos ta ria de re gis trar a pre sen ça en tre nós do Pre fe i-
to Le o pol do Ma cha do, do Mu ni cí pio de Ita u bal do
Pi ri rim, que teve zero de mor ta li da de in fan til no ano
pas sa do.

Sr. Pre si den te, in ves tir na cons tru ção do co nhe-
ci men to téc ni co-ci en tí fi co na Ama zô nia é uma ques -
tão de so be ra nia na ci o nal. Te nho dito que o que nos
ame a ça na Ama zô nia, 61% do ter ri tó rio na ci o nal, é a
ne gli gên cia em re la ção às po lí ti cas pú bli cas na ci o na-
is para aque la re gião.

Ao lon go da his tó ria, o Go ver no Fe de ral tem go -
ver na do de cos tas para a Ama zô nia. E nes te Go ver-
no, mu i to re cen te men te, te mos tido con quis tas im por-
tan tes que têm que ser des ta ca das. Con quis tas no
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que diz res pe i to às nos sas uni ver si da des. Te mos as
uni ver si da des mais pre cá ri as do País na Ama zô nia. E
a nos sa luta, que re ú ne toda a Ban ca da de Se na do-
res e De pu ta dos da Ama zô nia, no sen ti do de se re sol-
ver o pro ble ma da uni ver si da de co me ça a fru ti fi car.

Gos ta ría mos, nes te mo men to, de agra de cer ao
Mi nis tro Cris to vam Bu ar que, que aqui es ceu a uma
so li ci ta ção para des ti nar um nú me ro de va gas di fe-
ren ci a do para as uni ver si da des do Ama pá, de Ro ra i-
ma, de Ron dô nia e do Acre. Pela pri me i ra vez, ar tí fi-
ce, fez uma equa ção di fe ren ci a da, co lo can do os pro -
fes so res tão so li ci ta dos pe los nos sos re i to res. Gos ta-
ria de ma ni fes tar aqui a nos sa ale gria e sa tis fa ção em
re co nhe cer em Cris to vam Bu ar que um Mi nis tro com -
pro me ti do com a re du ção das de si gual da des re gi o na-
is, por que é na cons tru ção do co nhe ci men to que va -
mos po der re du zir es sas de si gual da des e trans for mar
ciên cia, co nhe ci men to em tec no lo gia.

Gos ta ria tam bém de agra de cer uma ou tra ação
fun da men tal, no mes mo sen ti do, que é a do Mi nis tro
Ro ber to Ama ral, da Ciên cia e Tec no lo gia, que aca ba
de as si nar com a USP um con vê nio para for ne cer bol -
sas para que os dou to ra dos, o apri mo ra men to, a qua -
li fi ca ção, a es pe ci a li za ção se jam fe i tos na Ama zô nia,
para que pos sa mos fa zer os dou to ra dos na re gião,
nas nos sas uni ver si da des, no Ama pá, em Ro ra i ma,
no Acre e em Ron dô nia.

Qu e ro in for mar que no dia 10 de ju lho, lá em Rio
Bran co, te re mos um en con tro des sas uni ver si da des e 
o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, com a pre sen ça
do Mi nis tro Ro ber to Ama ral e de sua equi pe, des ti na-
da a dis cu tir a for ma ção de gru pos es pe ci a li za dos em 
ciên cia e tec no lo gia em cada uni ver si da de, a fim de
que pos sa mos di vi dir a ta re fa do de sen vol vi men to
tec no ló gi co na re gião. Esse foi ape nas o iní cio. Con -
quis tar os pro fes so res ne ces sá ri os para que as uni -
ver si da des fun ci o nem ain da este ano foi um pas so
adi an te. É evi den te que pre ci sa mos con ti nu ar di fe ren-
ci an do as re giões que pa de ce ram, ao lon go da his tó-
ria do País, de ex clu são nas po lí ti cas do Go ver no Fe -
de ral, prin ci pal men te no que diz res pe i to aos in ves ti-
men tos na área do co nhe ci men to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, gos ta ria de ma ni fes tar
a mi nha ale gria e a de to dos os mem bros da Ban ca da
de Se na do res e de De pu ta dos que há um mês e meio
es te ve com o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que e com re i to-
res, oca sião em que co lo ca mos o ple i to fun da men tal
a fim de fa zer fun ci o nar as uni ver si da des ain da este
ano, pois ca re ci am de pro fes so res, fa tor fun da men tal
que fe liz men te con quis ta mos.

Era a co mu ni ca ção e o agra de ci men to que gos -
ta ria de fa zer da tri bu na do Se na do Fe de ral ao Mi nis-
tro Cris to vam Bu ar que e ao Mi nis tro Ro ber to Ama ral.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

pa la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. S. Exª dis põe
de vin te mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es cu tei
des ta tri bu na ain da hoje – e a isso se re fe riu o Se na-
dor Osmar Dias – que a eco no mia bra si le i ra está pa -
ra da. Efe ti va men te está pa ra da.E está pa ra da por que
fo ram to ma das de ci sões de na tu re za po lí ti ca, com a
ele va ção da taxa de ju ros aos pa ta ma res es tra tos fé ri-
cos em que se en con tra, para fre ar a in fla ção e as im -
por ta ções, a fim de ge rar sal dos cam bi a is ma i o res.
Foi uma po lí ti ca apli ca da no pri me i ro se mes tre de li-
be ra da men te e que pro du ziu os efe i tos es pe ra dos.
Não há ne nhu ma sur pre sa.

A par tir do se gun do se mes tre, Sr. Pre si den te,
pe las in di ca ções que se têm, pe las de cla ra ções dos
res pon sá ve is go ver na men ta is pela po lí ti ca eco nô mi-
ca, mu dam os ven tos. É cla ro que mu dam os ven tos,
mas os efe i tos não apa re ce rão ime di a ta men te, pois o
pro ces so eco nô mi co tem essa na tu re za. Cus tam a
apa re cer os efe i tos, mas sur gi rão. O Bra sil vol ta rá a
cres cer e pro va vel men te ain da ao fi nal des te se gun do
se mes tre.

O im por tan te é ob ser var que esse cres ci men to
novo será de uma qua li da de di fe ren te da que es ta vam
acos tu ma dos os bra si le i ros his to ri ca men te. Será um
cres ci men to, pri me i ra men te, au tô no mo, não de pen-
den te de va ri a ções ou jul ga men tos do mer ca do fi nan-
ce i ro in ter na ci o nal a res pe i to da eco no mia bra si le i ra,
e não de pen de rá das de ci sões es pon tâ ne as ou “li-
vres” do mer ca do. Será um cres ci men to in du zi do por
in ves ti men tos pú bli cos, por ação es ta tal, por pre sen-
ça e de ci são po lí ti ca do Esta do bra si le i ro; e um cres ci-
men to au tô no mo, in de pen den te dos hu mo res e dos
jul ga men tos in ter na ci o na is a res pe i to do Bra sil.

Para isso, as me di das de con ten ção das im por-
ta ções e de es tí mu lo às ex por ta ções fo ram to ma das.
Nós ti ve mos, nes te pri me i ro se mes tre, sal dos co mer-
ci a is que, há mais de 10 anos, o Bra sil não co nhe cia.
O Bra sil já co nhe ceu es ses sal dos, mas eles fo ram li -
qui da dos exa ta men te por uma po lí ti ca de sas tra da
ain da, mas mu i to lou va da e sus ten ta da pelo Go ver no
pas sa do, que foi o da ân co ra cam bi al, com a aber tu ra
in dis cri mi na da da eco no mia bra si le i ra, que li qui dou
os sal dos e cri ou dé fi cits gi gan tes cos que nos le va-
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ram a essa si tu a ção de de pen dên cia, da qual só ago -
ra es ta mos co me çan do a sair, po rém com in dí ci os
mu i to aus pi ci o sos de que essa sa í da é só li da e de fi ni-
ti va. Ge rar um sal do co mer ci al de US$10 bi lhões num
se mes tre e fe char o se mes tre sem ne ces si da de de
um cen ta vo de dó lar de fi nan ci a men to ex ter no para
sal dar nos sas con tas é um fe i to que me re ce re gis tro.
É fru to de um sa cri fí cio im pos to ao con su mo in ter no
bra si le i ro. E es ta mos aqui exa ta men te para afir mar
isto: foi de li be ra da a po lí ti ca de con ten ção da eco no-
mia, por meio da ele va ção dos ju ros e da po lí ti ca fis -
cal rí gi da, para cri ar essa si tu a ção de au to no mia.

Te re mos cres ci men to in du zi do, não o cres ci-
men to es pe ra do das de ci sões do mer ca do. Para isso
a eco no mia bra si le i ra te ria de ser ge ne ro sa com o
mer ca do para que este, en tão, re sol ves se fa zer in ves-
ti men tos pro du ti vos no Bra sil. Não é as sim: os in ves ti-
men tos pro du ti vos se rão in du zi dos pe los in ves ti men-
tos pú bli cos, em par ce ria com in ves ti men tos pri va-
dos, é ver da de, mas in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra,
in ves ti men tos im pul si o na do res da nos sa eco no mia.

Há uma se gun da mu dan ça de na tu re za da eco -
no mia, que tam bém não é fá cil de ser com pre en di da
por bra si le i ros que es ti ve ram, há mais de 10 anos,
sub me ti dos a essa can ti le na do pen sa men to úni co,
se gun do o qual aque la di re triz de po lí ti ca eco nô mi ca
era a úni ca pos sí vel. A ver da de é que não é. A se gun-
da mu dan ça de na tu re za da eco no mia é a ga ran tia da 
dis tri bu i ção mais equi ta ti va dos fru tos do tra ba lho en -
tre to dos os bra si le i ros, isso é, a ga ran tia da dis tri bu i-
ção com cres ci men to.

Não que ro re fe rir-me só ao Pro gra ma Fome
Zero, Sr. Pre si den te, ou ao Pro gra ma Pri me i ro
Empre go. Cre io que são pro gra mas im por tan tes, mas 
de se jo me re fe rir a ou tras de ci sões que têm uma na -
tu re za mais es tru tu ral: a de tra zer à eco no mia bra si le-
i ra os seus ex clu í dos. É pre ci so in clu ir uma gran de
par ce la de bra si le i ros ex clu í dos, mi cro in ves ti do res e
mi cro con su mi do res que es tão à mar gem, sem qual -
quer pos si bi li da de de par ti ci par da eco no mia.

A Se na do ra Ide li Sal vat ti res sal tou bem que ha -
ve rá um apo io mais de ci di do à agri cul tu ra fa mi li ar, à
mul ti pli ca ção dos ins tru men tos, dos ins ti tu tos li ga dos
ao mi cro cré di to. Será dada a pos si bi li da de de ob ten-
ção de cré di to pe las pes so as sem pra ti ca men te ne-
nhu ma exi gên cia, se não a apre sen ta ção da Car te i ra
de Iden ti da de. Enfim, a cri a ção de mi cro in ves ti men-
tos, es ti mu la dos por po lí ti cas go ver na men ta is es ta-
be le ci das para esse fim, vai mul ti pli car por mil – em
uma es ti ma ti va que me ocor re pe los nú me ros que
ouvi – o que se fa zia em ma té ria de mi cro cré di to nes -
te País. Tudo isso vai as so ci ar à eco no mia uma mul ti-

dão de 30 mi lhões de bra si le i ros que es ta vam ex clu í-
dos, sem qual quer pos si bi li da de de aces so a um ban -
co, sem po de rem en trar em um ban co como pre ten-
den tes ao le van ta men to de uma pe que na quan tia.

Hou ve, en tão, a de ci são de cri ar esse fun do de
mi ni in ves ti do res, ca pi ta ne a do pelo BNDES, isto é, de
cri ar no mer ca do de ca pi ta is mes mo uma par ti ci pa-
ção ma i or do ci da dão que es ta va com ple ta men te ex -
clu í do de qual quer tipo de par ti ci pa ção de na tu re za
eco nô mi ca. Enfim, Sr. Pre si den te, são de ci sões que
vão mar car uma nova qua li da de da eco no mia bra si le-
i ra, mais aces sí vel ao ci da dão co mum, que es ta va,
como já dis se, com ple ta men te ex clu í do das re gras de 
mer ca do.

A eco no mia bra si le i ra não será mais sub me ti da
à di ta du ra do mer ca do. Che ga des sa sub ser viên cia
de tudo fa zer pelo mer ca do em ma té ria de con ces-
são, de tudo con ce der ao mer ca do, de as de ci sões
mais fun da men ta is da nos sa eco no mia es ta rem à
mer cê do mer ca do, sem que o Go ver no ti ves se ne-
nhu ma par ti ci pa ção, por que era pe ca do mor tal, de
acor do com o cha ma do Con sen so de Was hing ton,
que foi se gui do pela po lí ti ca ne o li be ral. Tudo de via ser 
pri va ti za do e pas sa do ao mer ca do. Pri va ti za ções aca -
ba ram, e a di ta du ra do mer ca do aca bou. De fi ni ti va-
men te, va mos ter cres ci men to in du zi do por in ves ti-
men tos do Esta do, por de ci são do Esta do, da so ci e-
da de, por in ter mé dio do Esta do de mo crá ti co, por po lí-
ti cas que vão sen do es ta be le ci das pelo Go ver no.

Nes sa mes ma ló gi ca, Sr. Pre si den te, re fi ro-me
ago ra a uma ques tão mu i to im por tan te, que diz res -
pe i to ao se tor de ciên cia e tec no lo gia, se tor ex tre ma-
men te cri a ti vo de ca mi nhos e ru mos do pro ces so de
de sen vol vi men to de um país. Há al ter na ti vas e pos si-
bi li da des de de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co
que fa vo re çam, pre ci pu a men te, as gran des em pre-
sas, as cor po ra ções mul ti na ci o na is e, pa ra le la men te,
as na ci o na is vol ta das mu i to es pe ci al men te para a ex-
por ta ção, o que é, na re a li da de, um cha ma men to
enor me, ten do em vis ta a ne ces si da de de con ti nu ar-
mos pro du zin do sal dos im por tan tes na ba lan ça de
pa ga men to.

Mas há um ou tro ca mi nho, que é uti li zar o de -
sen vol vi men to da ciên cia e tec no lo gia para, além de
au men tar as ex por ta ções, en fren tar e re sol ver os pro -
ble mas cru ci a is, bá si cos, fun da men ta is da vida da po -
pu la ção bra si le i ra, da po pu la ção de um país. Até ago -
ra isso não foi fe i to, mas, de ago ra para fren te, pas sa-
rá a ser fe i to, con for me de cla ra ções de re pre sen tan-
tes do Go ver no em ge ral e mu i to es pe ci al men te do
Mi nis tro de Ciên cia e Tec no lo gia, Ro ber to Ama ral.
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Sr. Pre si den te, no meu pro nun ci a men to, peço a
trans cri ção na ín te gra de um dis cur so mu i to im por tan-
te fe i to pelo Mi nis tro Ro ber to Ama ral na re u nião da
Aca de mia Bra si le i ra de Ciên ci as, em 04 de ju nho de
2003, por oca sião da pos se do pro fes sor Cel so Fur ta-
do na que la Aca de mia. É um dis cur so im por tan te e
an to ló gi co, Sr. Pre si den te, ra zão por que peço a sua
trans cri ção em Ata. É um dis cur so lon go, e não da ria
tem po, de for ma al gu ma, de lê-lo em ses são, mas le -
rei pe que nos tre chos em que o Mi nis tro Ro ber to
Ama ral su ge re a re fle xão so bre a res pon sa bi li da de
éti ca do pes so al que lida com ciên cia e tec no lo gia,
dos ci en tis tas e dos tec nó lo gos bra si le i ros di an te do
mun do e da re a li da de do País.

Diz o Mi nis tro, tex tu al men te:

Às ve zes nos es que ce mos de que,
nes te País de de si gual da des, só es ta mos
aqui – a mi no ria que so mos – gra ças à
gran de mas sa que per ma ne ce lá fora.

Essa é a dis tin ção en tre in clu í dos e ex -
clu í dos do pro ces so.

Con ti nua o Mi nis tro:
São as gran des mas sas que es tão fi-

nan ci an do a uni ver si da de bra si le i ra. Hoje os 
in ves ti men tos em edu ca ção, ciên cia e tec-
no lo gia são su por ta dos pelo Po der Pú bli co
em algo como 80%. E o Po der Pú bli co são
os im pos tos pa gos por aque les que ja ma is
en tra ram e en tra rão em uma uni ver si da de e
cu jos fi lhos tam bém ja ma is en tra rão em
uma uni ver si da de pú bli ca.

Tra ta-se dos im pos tos in di re tos, que são pa gos
pela to ta li da de da po pu la ção, que não são im pos tos
pro gres si vos e dis cri mi na dos, que são in dis cri mi na-
dos e pa gos por toda a mas sa de ex clu í dos bra si le i-
ros para sus ten tar exa ta men te es sas ins ti tu i ções a
que o Mi nis tro se re fe re.

Adi an te, diz: 

É a par tir des sas re fle xões que es ta-
mos pen san do a ciên cia e a tec no lo gia da
mu dan ça. Qu e re mos uma po lí ti ca de ciên cia
e tec no lo gia a ser vi ço do País. 

O Mi nis tro pas sa a ex por cin co mu dan ças que
nor te i am a atu al ad mi nis tra ção do Mi nis té rio. A pri me-
i ra de to das é a mu dan ça hu ma nís ti ca, es sen ci al, fun -
da men tal. So bre ela, o Mi nis tro diz: 

Qu e ro di zer que, para nós do Go ver no
do Pre si den te Lula, a ciên cia e a tec no lo gia
não são uma ca te go ria per se, não se

auto-ho mo lo gam, não se au to le gi ti mam,
mas se jus ti fi cam, se le gi ti mam quan do po -
dem res pon der a que vi e ram, a que e a
quem ser vem, a que pro je to de País, a que
pro je to de so ci e da de. Do nos so pon to de
vis ta, ciên cia e tec no lo gia são o ins tru men to
fun da men tal para a cons tru ção de uma
nova so ci e da de, li vre da con cen tra ção, da
in jus ti ça so ci al e do au to ri ta ris mo e, evi den-
te men te, da de pen dên cia ex ter na.

De po is, o Sr. Mi nis tro fala so bre a se gun da mu -
dan ça de cor ren te des sa vi são éti ca e hu ma nís ti ca,
para que a tec no lo gia seja a trans for ma ção do pro je to
de ex clu são num pro je to de in clu são des sas enor mes
mas sas de bra si le i ros ex clu í dos.

A ter ce i ra mu dan ça é a des con cen tra ção.
Sabe-se que toda ati vi da de de ciên cia e tec no lo gia
hoje é ex tre ma men te con cen tra da no Cen tro-Sul, e a
po lí ti ca do Go ver no é de des con cen trar. É im por tan te
res sal tar a di fe ren ça en tre des con cen tra ção e pul ve ri-
za ção. Não se tra ta de pul ve ri za ção, mas de des con-
cen tra ção, isto é, de in ves ti men tos em pó los de cri a-
ção de ciên cia e tec no lo gia que não se en con tram no
Cen tro-Sul, po rém em lo ca is onde haja uma agre ga-
ção mí ni ma de es for ços, sa ber e ex pe riên ci as já re a li-
za das.

O Mi nis tro cita exem plos im por tan tes: o Cen tro
de Bi o tec no lo gia da Ama zô nia, em Ma na us; o Insti tu-
to Inter na ci o nal de Ne u ro ciên ci as, em Na tal; o Cen tro
de Ciên ci as Nu cle a res, em Re ci fe, am pli a do para
exer cer o pa pel de pólo de de sen vol vi men to ci en tí fi co
de todo o Nor des te, em rede com as de ma is ins ti tu i-
ções da re gião; um Cen tro de Exce lên cia em Tec no lo-
gia Ele trô ni ca Avan ça da, Ce i tec, que está sen do ins -
ta la do em Por to Ale gre, en quan to se dis cu te com a
Uni ver si da de do Ce a rá a pos sí vel ins ta la ção de um
Cen tro de Far ma co lo gia em For ta le za, em rede com o 
Lika La bo ra tó rio de Imu no pa to lo gia Ke i zo Asa mi; e o
Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas do Semi-Ári do, que
será ins ta la do ain da nes te ano.

É pre ci so des cen tra li za ção, mas não pul ve ri za-
ção. É ne ces sá rio, sim, um re di re ci o na men to de es-
for ços e de in ves ti men tos para ini ci a ti vas que já es tão
sen do to ma das e que agre gam gran de quan ti da de de 
es for ços e de con cen tra ção de ciên cia e tec no lo gia já
ins ta la da.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ney Su as su na,
para, de po is, con clu ir o meu pro nun ci a men to.
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O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª está abor dan do um
tema re al men te vi tal para o Bra sil. Hoje, quem dis põe
de ciên cia e tec no lo gia não abre mão, e quem não
tem pre ci sa con quis tar. O Bra sil tem fe i to mu i ta for ça
para me lho rar a tec no lo gia dos seus car ros, dos seus
te ci dos, da sua in dús tria de sa pa tos e far ma cêu ti ca,
ape sar das di fi cul da des. Ain da hoje fa lá va mos com V.
Exª da ne ces si da de de pas sar mos a de ter a tec no lo-
gia dos lan ça do res de sa té li tes, pois, no mun do, tudo
é mo ni to ra do por sa té li tes, in clu si ve as co mu ni ca-
ções. Qu an do o nos so po der na ci o nal ne ces si ta de
um sa té li te mi li tar, não te mos se quer um sa té li te bra -
si le i ro em con di ções, por que o que tí nha mos ven de-
mos para a Embra tel, para os es tran ge i ros. Mes mo
esse está com seu tem po ven ci do e de ve rá cair em
pou cos me ses, mais tar dar em um ano. Pre ci sa mos
apren der não só a fa zer os lan ça do res, mas tam bém
a co lo car os nos sos sa té li tes em ór bi ta, para fins de
co mu ni ca ção e vi san do se gu ran ça na ci o nal. Esse é
um item mu i to im por tan te, mas não só ele nos pre o-
cu pa. Te mos uma in dús tria ae ro náu ti ca in cri vel men te
de sen vol vi da, mas in ca paz de fa bri car tur bi nas de
aviões. Te mos que com prá-las da Rolls-Roy ce, da
Ge ne ral Elec tric ou da Bo e ing. A Ucrâ nia, em bo ra
pe que na, é de ten to ra des sas duas tec no lo gi as de
pon ta e está dis pos ta a ce le brar uma par ce ria que
per mi ti rá a trans fe rên cia des sa tec no lo gia para nos so
País. Das seis par ce ri as, essa será a nos sa úl ti ma
opor tu ni da de. As ou tras cin co não fo ram con cre ti za-
das por que se es va zi a ram ou co bra ram mu i to caro.
Para que V. Exª te nha uma idéia, so men te para co lo-
car dois sa té li tes em ór bi ta, em subs ti tu i ção ao da
Embra tel, que está ven cen do, pe di ram qui nhen tos
mi lhões; quan do te mos con di ções de, com cen to e
pou cos mi lhões de dó la res, ter esse sa té li te bra si le i ro
e, ain da, a Base de Alcân ta ra de sen vol ven do uma in -
dús tria de apo io ao lan ça men to ae ro es pa ci al e, con -
se qüen te men te, o de sen vol vi men to de uma área do
Nor des te. Isso sem men ci o nar a bi o tec no lo gia da ger-
mi na ção no es pa ço, den tre as mu i tas áre as im por tan-
tes da bi o tec no lo gia. V. Exª fala des te mun do, um
mun do novo que, a cada dia, tem no vos ho ri zon tes. Ai
de nós se não se guir mos o que V. Exª aca bou de pre -
gar. Ai de nós se não le var mos a sé rio e não apro ve i-
tar mos o di nhe i ro dos fun dos. As ver bas des ti na das
aos oito fun dos apro va dos pelo Con gres so são ra zo a-
vel men te gran des, mas es tão con tin gen ci a das – o
que, pela lei, não de ve ria ocor rer. Não con si go en ten-

der como um País de fu tu ro, em ple no sé cu lo XXI,
está des car tan do es sas pos si bi li da des! Por isso, es -
tou so li dá rio com V. Exª. Quem ouve este meu dis cur-
so não tem no ção da im por tân cia da ciên cia e da tec -
no lo gia para um país mo der no, mas nós, que aqui ve -
mos os aper tos di a ri a men te, as di fi cul da des e a vul -
ne ra bi li da de do nos so po der na ci o nal, sa be mos que
esta é a úni ca sal va ção. Pa ra béns! So li da ri zo-me com 
o dis cur so de V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Se na dor Ney Su as su na, sou so li dá rio com to das as
ações que V. Exª tem de sen vol vi do, pe las qua is o pa -
ra be ni zo. Sei do seu em pe nho, da sua atu a ção di nâ-
mi ca e efi ci en te no es ta be le ci men to des se re la ci o na-
men to do Bra sil com a Ucrâ nia, para ob ten ção des ta
tec no lo gia, que é fun da men tal, es sen ci al para nós, no 
es tá gio em que nos en con tra mos.

Con cor do com V. Exª. Os re cur sos dos fun dos
de ciên cia e tec no lo gia não po dem ser con tin gen ci a-
dos e, na úl ti ma LDO, apro va mos a pre ser va ção des -
ses fun dos, ten do em vis ta evi tar qual quer pos si bi li-
da de de con tin gen ci a men to. Enfim, aco lho o apar te
de V. Exª tam bém com a ma ni fes ta ção da mi nha ad -
mi ra ção por todo o es for ço que tem des pen di do nes -
se sen ti do.

Con cluo, Sr. Pre si den te, so li ci to à Mesa a
trans cri ção do im por tan te dis cur so do Mi nis tro Ro -
ber to Ama ral e res sal to aqui lo que dis se ao Mi nis-
tro, isto é, que es ta mos ago ra, com a “mu dan ça
dos ven tos”, ini ci an do um pro ces so de cres ci men-
to que só vai ma ni fes tar-se con cre ta men te da qui a
uns qua tro me ses, pelo me nos, mas que será um
pro ces so de cres ci men to qua li ta ti vo, com uma na -
tu re za di fe ren te da que o Bra sil até hoje con se guiu.
Qual seja, um pro je to com au to no mia, com pla ne-
ja men to, com de ci são po lí ti ca do Esta do de pro mo-
ver e com uma re dis tri bu i ção dos fru tos do pro-
gres so com a in clu são de uma mas sa gi gan tes ca
de bra si le i ros que tra ba lham, mas que, até hoje,
não usu fru em dos fru tos de um tra ba lho que de ve-
ria ser des fru ta do por to dos os bra si le i ros.

Re co nhe ço que é di fí cil, para os bra si le i ros que
ou vi ram a can ti le na do pen sa men to úni co e acha ram
que só exis tia aque le ca mi nho, com pre en der a mu-
dan ça que está ocor ren do. E o duro sa cri fí cio que foi
im pos to du ran te o pri me i ro se mes tre – que não foi
com pre en di do in clu si ve por com pa nhe i ros nos sos do
pró prio PT – para ge rar a se men te da au to no mia, da
in du ção, por meio de in ves ti men to pú bli co e de in-
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fra-es tru tu ra, a se men te do novo pro ces so re dis tri bu-
ti vo dos fru tos da eco no mia na ci o nal.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Pos se dos no vos mem bros da Aca de mia
Bra si le i ra de Ciên ci as – ABC

Ro ber to Ama ral
Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia

Rio de Ja ne i ro, 04 de ju nho de 2003

Se nho ras e se nho res,
O im pon de rá vel exis te – a ação das cir cuns tân-

ci as cos tu ran do aca sos apa ren tes – mas nos sa ge ra-
ção, em gran de par te, quis fa zer a pró pria hora. Esta -
va an si o sa para fa zer acon te cer as mu dan ças. E é
nes sa con di ção, de par ti ci pan te da in ter ven ção nos
acon te ci men tos so ci a is – e pen sá va mos, na que la
épo ca que fa zía mos ciên cia e pre pa rá va mos a re vo lu-
ção – que cons tru í mos esta his tó ria. Anti go mi li tan te
do mo vi men to so ci al, en con tro-me aqui, hoje, como
Mi nis tro de um lon go pro ces so de trans for ma ções, re -
pre sen tan do o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca nes te ato em que a Aca de mia Bra si le i ra de
Ciên ci as, que re ve ren cio des de sem pre, re ce be seus
no vos mem bros ti tu la res. E não po den do di ri gir-me a
to dos in di vi du a li za da men te, per mi tam-me que, de
logo, sa ú de a to dos, sa u dan do o ma i or pen sa dor bra -
si le i ro vivo, nos so ma i or hu ma nis ta, nos so sem pre
profes sor Cel so Fur ta do, pro fes sor de Bra sil, pa ra dig-
ma de mi nha ge ra ção, que em sua obra en con trou ca -
mi nho, luz e nor te.

Obri ga do, pro fes sor Cel so Fur ta do pelo que fez
pela nos sa ge ra ção, pelo Bra sil, pela nova ma ne i ra de 
ver, pela de nos sa for ma ção que ul tra pas sou fron te i-
ras e fez o mun do ver nos so país com nos sos olhos.

Se nhor Pre si den te Edu ar do Kri e ger.
Per mi ta-me di zer-lhe que me sin to em casa.

Logo após con vi da do pelo Pre si den te Luiz Iná cio Lula 
da Sil va para este hon ro so pos to de Mi nis tro de Esta -
do do go ver no po pu lar e de mo crá ti co de mu dan ças,
foi esta Aca de mia a pri me i ra ins ti tu i ção que pro cu rei,
para acon se lhar-me, para pe dir diá lo go e co la bo ra-
ção. E em seus qua dros fui re co lher meus prin ci pa is
co la bo ra do res.Nada me nos de 10 di ri gen tes do MCT
são mem bros ti tu la res da Aca de mia Bra si le i ra de
Ciên ci as.

Mi nhas se nho ras, meus se nho res, se nho res e
se nho ras aca dê mi cos.

Peço li cen ça para que mi nhas pri me i ras pa la-
vras se jam re fe ri das à saga que do mi na mi nha ges tão
à Fren te do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia: a ne -
ces si da de de pro mo ver mu dan ças e as di fi cul da des,
de toda or dem, in ter pos tas a qual quer pro ces so de
mu dan ça. Falo do nos so en fren ta men to de to dos os
mo men tos, do dia a dia, do co ti di a no, na ati vi da de po -
lí ti ca e na ati vi da de ad mi nis tra ti va. Li de rar mu dan ças
é com ba ter o Esta do con ser va dor, é fe rir pri vi lé gi os,
tra ves ti dos de di re i tos. E nun ca se tra ta de di re i tos po -
pu la res. São sem pre in te res ses dos do nos do po der,
em so ci e da de per ver sa men te au to ri tá ria, Esta do
apro pri a do pe los in te res ses de suas eli tes, ex pro pri a-
do ras do pú bli co, do na tá ri as do po der eco nô mi co.

Per mi tam-me um ne ces sá rio re gis tro de dor.
Por que não po de mos, os com ba ten tes da de-

mo cra cia, de i xar de re gis trar, por la men tá vel opor tu-
ni da de, a per da com que fo mos atin gi dos com o si lên-
cio de um dos mais no tá ve is in tér pre tes, não sei se di -
ria da ci vi li za ção bra si le i ra, da his tó ria bra si le i ra ou da 
tra gé dia bra si le i ra. Re fi ro-me a Ray mun do Fa o ro.

Aos que, pe las cir cuns tân ci as do tem po, fo ram
pou pa dos dos anos que mi nha ge ra ção teve de vi ver,
e so frer, eu di ria que apren de mos a ad mi rar Ray mun-
do Fa o ro como uma es pé cie de ca va lhe i ro an dan te
da li ber da de, per cor ren do este País como lou co e de -
sa ti na do como são to dos os re vo lu ci o ná ri os, aque les
que acre di tam na uto pia e for ce jam por re a li zá-la. Sua 
uto pia, nos anos de tre vas, era a luz da li ber da de, a
re de mo cra ti za ção, a re cons ti tu ci o na li za ção. Mas o
per ma nen te de sua obra será a re ve la ção, des de as
en tra nhas, do pro ces so de apro pri a ção do Esta do pe -
las eli tes de sem pre, da per ver si da de da eli te bra si le i-
ra, dona do po der. E foi para mu dar esse pro ces so de
do mi na ção e apro pri a ção pa tri mo ni a lis ta que a ci da-
da nia bra si le i ra ele geu um ho mem do povo, ope rá rio
me ta lúr gi co a quem as cir cuns tân ci as ne ga ram o di -
re i to à vida uni ver si tá ria, após lhe ha ve rem im pos to a
mi gra ção, como al ter na ti va para a so bre vi vên cia.

Obe de cen do a to das as re gras cons ti tu ci o na is, no
mais es tri to e ri go ro so res pe i to às re gras do jogo, es ta-
mos im plan tan do o pro ces so de mu dan ças. Di fi cí li mo,
por que nes te País qual quer mu dan ça, não falo se quer
em re for ma,a mais in sig ni fi can te, a mais ir re le van te, atin -
ge pri vi lé gi os. São pri vi lé gi os en ra i za dos, que do mi nam a 
es tru tu ra bu ro crá ti ca, que mo no po li zam as ins ti tu i ções
do País. Por que a úni ca mu dan ça per mi ti da é aque la su -
ge ri da pelo prín ci pe de Lam pe du za: a mu dan ça ne ces-
sá ria para que tudo fi que como está.

A re sis tên cia so bre vi ve mes mo na área aca dê mi ca.
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Qu an tas ve zes nos jul ga mos do nos da ver da de,
in tér pre tes dos in te res ses do País e, por tan to, ti tu la-
res de di re i tos que não são par ti lha dos com o con jun-
to da so ci e da de? Mas, em re gra, nos so dis cur so não
tem cor res pon dên cia em nos sa prá ti ca. Mo ven do
essa ma lha há algo mais re sis ten te que as pró pri as
es tru tu ras. Todo dia e sis te ma ti ca men te te mos que
re pe tir que a mu dan ça é ne ces sá ria, que a mu dan ça
é pos sí vel. Mas há uma for ça que do mi na e leva, mes -
mo o qua dro de es quer da, a pen sar de for ma con ser-
va do ra. Em de ter mi na dos mo men tos pa re ce que há
uma for ça su pe ri or à for ça da con cep ção fi lo só fi ca. Eu 
me re fi ro ao ape lo cor po ra ti vo que en con tra na es tru-
tu ra bu ro crá ti ca do Esta do ali a do ex tra or di ná rio.

Faço es sas ob ser va ções para res sal tar que pre -
ci sa mos de apo io. As trans for ma ções, as mu dan ças
ne ces sá ri as não se rão al can ça das se de pen de rem
pura e ex clu si va men te do en ten di men to po lí ti co-ins ti-
tu ci o nal. Essas mu dan ças de pen dem do pro nun ci a-
men to, do apo io, da cla re za da so ci e da de ci vil, da res -
pon sa bi li da de his tó ri ca da Uni ver si da de.

Qu e ro su ge rir a re fle xão so bre nos sa res pon sa bi li-
da de éti ca, pes so al e co le ti va, di an te do mun do e do País.

Às ve zes nos es que ce mos de que, nes te país de
de si gual da des, só es ta mos aqui – a mi no ria que so mos
– gra ças à gran de mas sa que per ma ne ce lá fora. São as
gran des mas sas que es tão fi nan ci an do a Uni ver si da de
bra si le i ra. Hoje, os in ves ti men tos em edu ca ção, ciên cia e
tec no lo gia são su por ta dos pelo po der pú bli co em algo
como 80%. E o po der pú bli co são os im pos tos pa gos por
aque les que ja ma is en tra ram e en tra rão em uma uni ver-
si da de e cu jos fi lhos tam bém ja ma is en tra rão em uma
uni ver si da de pú bli ca. Como es que cer que o Esta do leva
de 14 a 15 anos para for mar um dou tor? Que um dou tor
cus ta ao po der pú bli co algo como 250 mil dó la res? Será
que, de po is de re ce ber esse en si no, pú bli co, ob ten do o
di re i to ao ace so a in for ma ções, fre quen tan do mes tra do e 
dou to ra do e pós-dou to ra do, nós nos lem bra mos ain da
de que es tão lá fora e lá per ma ne ce rão aque les que fi -
nan ci a ram nos sa for ma ção? É a par tir des sas re fle xões
que pen sa mos a ciên cia e a tec no lo gia da mu dan ça. Qu -
e re mos uma po lí ti ca de C&T a ser vi ço do País.

Apro ve i to esta oca sião exem plar, em que te nho
o pri vi lé gio de di ri gir-me à so ci e da de ci en tí fi ca bra si-
le i ra no que ela tem de mais re pre sen ta ti vo, para ex -
por-lhes as cin co mu dan ças que nor te i am a atu al ad -
mi nis tra ção do MCT.

A pri me i ra de to das é a mu dan ça éti co-hu ma-
nís ti ca.

Qu e ro di zer que, para nós do go ver no do pre si den-
te Lula, a ciên cia e a tec no lo gia não são uma ca te go ria
per se, não se auto ho mo lo gam, não se auto le gi ti mam,

mas se jus ti fi cam, se le gi ti mam quan do po dem res pon-
der a que vi e ram, a que e a quem ser vem, a que pro je to
de País, a que pro je to de so ci e da de. Do nos so pon to de
vis ta, C&T são o ins tru men to fun da men tal para a cons -
tru ção de uma nova so ci e da de, li vre da con cen tra ção, da 
in jus ti ça so ci al e do au to ri ta ris mo. So ci e da de na qual o
or gu lho de ser mos os ma i o res ex por ta do res de grãos do
mun do não seja anu la do pelo fato de o nos so Pre si den te
ser obri ga do a ele ger como pro je to sín te se de seu go ver-
no, o com ba te à fome.

Po de ría mos, nos per gun tar: quan tos de nós, na
Aca de mia, na Uni ver si da de, nos ins ti tu tos, vêm pen -
san do a fome como pro ble ma bra si le i ro? Qu an tos de
nós já pa ra ram para pen sar qual é a con tri bu i ção de
cada um (ci en tis tas, pro fes so res, pes qui sa do res,
pen sa do res, fi ló so fos e ins ti tu i ções) para a ques tão
da fome no País, es tu dan do, pes qui san do e cons tru-
in do al ter na ti vas?

A se gun da mu dan ça, de cor ren te des ta vi são éti -
ca, hu ma nís ti ca, da ciên cia e da tec no lo gia, é a trans for-
ma ção do pro je to de ex clu são no pro je to de in clu são.

A ex clu são nes te País atin giu pa râ me tros tais
que nin guém mais pode pen sar que seja obra do aca -
so ou das cir cuns tân ci as. Ela de ri va do pro je to de so -
ci e da de de nos sas eli tes, apar ta das da his tó ria do
povo, dos in te res ses da na ção. Eli tes que po dem vi ver
mu i to bem, ain da que o País vá mal. 

A ex clu são per cor re to dos os as pec tos da vida
na ci o nal: ex clu são so ci al e eco nô mi ca, ex clu são da
ren da, do em pre go, da sa ú de, da ci da da nia. E ago ra
co me ça mos a cons tru ir a pior de las, a mais per ver sa,
por que ali men ta do ra de to das as de ma is: a ex clu são
da in for ma ção, ma té ria-pri ma do co nhe ci men to, o
mais im por tan te fa tor de pro du ção da eco no mia do ter -
ce i ro mi lê nio.

A ter ce i ra mu dan ça é a des con cen tra ção.

“A de si gual da de eco nô mi ca, quan do
al can ça cer to pon to, se ins ti tu ci o na li za”.

Leio tex to de ju nho de 1959, es cri to por Cel so
Fur ta do. Acres cen ta o mes tre:

“Tal fato, que ob ser va mos nas so ci e da-
des hu ma nas – a ten dên cia das de si gual da-
des a for mar clas ses – tam bém pode ocor-
rer en tre as re giões do mes mo país. E quan -
do um fe nô me no des sa or dem ob tém san-
ção ins ti tu ci o nal, uma re ver são es pon tâ nea
é pra ti ca men te im pos sí vel. Além dis so,
como os gru pos eco no mi ca men te mais po-
de ro sos são os que de têm o co man do da
po lí ti ca, a re ver são me di an te a atu a ção dos
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ór gãos po lí ti cos tam bém se tor na ex tre ma-
men te di fí cil.”

Con clui Cel so Fur ta do:

“Se tal fe nô me no vier a ocor rer no Bra -
sil, país de gran de ex ten são ge o grá fi ca, a
for ma ção de gru pos re gi o na is an ta gô ni cos
po de rá ame a çar a ma i or con quis ta de nos so
pas sa do: a uni da de na ci o nal”.

A for mu la ção des ses ju í zos, la men ta vel men te
qua se pro fé ti cos, es ta va re fe ri da às dis pa ri da des en -
tre os ní ve is de de sen vol vi men to do Cen tro-Sul e do
Nor des te bra si le i ros. Na épo ca, os va lo res nu mé ri cos
des sas dis pa ri da des in di ca vam que a par ti ci pa ção do 
Nor des te na for ma ção do pro du to bru to da nos sa
eco no mia fôra de 30% em 1939, mas se re du zi ra a
11% nos vin te anos se guin tes.

Pas sa dos mais de 40 anos, as de si gual da des
so ci a is e re gi o na is bra si le i ras al te ra ram-se em al guns
as pec tos quan to à for ma, mas até se apro fun da ram
quan to à es sên cia.

É in sus ten tá vel, para o fu tu ro do pac to fe de ra ti-
vo, a ma nu ten ção da atu al dis tân cia en tre o de sen vol-
vi men to do Su des te e o do res to do País, fos so que
ten de rá ao alar ga men to se per mi tir mos o apro fun da-
men to do apart he id tec no ló gi co. E este será o úl ti mo
dos apart he ids, tor nan do im pos sí vel, no ho ri zon te de
nos sas ge ra ções, a re com po si ção do País. O de sa fio
é, ao tem po em que de ve mos ga ran tir a im pres cin dí-
vel con ti nu i da de do de sen vol vi men to dos atu a is cen -
tros de ex ce lên cia, pro mo ver o de sen vol vi men to das
re giões me nos de sen vol vi das.

A quar ta mu dan ça é pen sar o Bra sil de hoje.
Cabe-nos a ár dua ta re fa de, a um só tem po, pro -

mo ver o de sen vol vi men to ci en tí fi co e o de sen vol vi-
men to tec no ló gi co, e en se jar a mais rá pi da in tro du ção
das ino va ções ao pro ces so pro du ti vo. Esta é ta re fa de 
ur gên cia. Por que aque le fos so an tes de nun ci a do, que 
está se pa ran do o Su des te do res tan te do País, é a re -
pro du ção frac tal do fos so que está se pa ran do nos sos
pa í ses do cha ma do pri me i ro mun do. Ou re u ni mos to -
das as nos sas for ças nes te in ves ti men to – e nos cabe
co brar per ma nen te men te a par ti ci pa ção do em pre sa-
ri a do pri va do e da Uni ver si da de de um modo ge ral –
ou, nós que já per de mos a re vo lu ção co mer ci al e a re -
vo lu ção in dus tri al, es ta re mos as su min do, por de sí dia
co le ti va, o pa pel de eter nos co ad ju van tes, de eter nos
re pro du to res, re a li zan do a sina, a má sina, de país re -
fle xo, com ciên cia re fle xa, tec no lo gia de pen den te.

E a quin ta mu dan ça é re al men te pen sar o fu tu ro.

Enquan to tra ba lha mos para as se gu rar o de sen-
vol vi men to do país, te mos que pen sar lá na fren te, do
con trá rio es ta re mos uma vez mais ace i tan do o pa pel
de cor ren tes de trans mis são das li nhas de pen sa-
men to, de pes qui sa, de de sen vol vi men to ci en tí fi co e
tec no ló gi co di ta das pelo pri me i ro mun do.

Pre ci sa mos sa ber hoje, que pro fis si o nal, que
dou tor, que mes tre, de que pro fes sor pre ci sa re mos
da qui a 14, 15 anos. Cum pre-nos pen sar hoje o que
será o ge no ma dos anos 20 anos, o que será a na no-
tec no lo gia dos anos 20, para co me çar mos a for mar,
hoje, aque le pro fis si o nal ca paz de res pon der a es tes
de sa fi os. Pre ci sa mos co me çar a for mar, a par tir de
ago ra, aque le pro fis si o nal ca paz de en fren tar os de -
sa fi os do Esta do, da so ci e da de que que re mos da qui
a 20 anos.

Mu dar é pos sí vel.
Como ins tru men to de in du ção ao re e qui li bro in -

ter-re gi o nal dos in ves ti men tos em C&T, a im plan ta-
ção dos no vos cen tros de pes qui sa de pen den tes de
re cur sos da União, sem pre con si de ran do o prê mio à
ex ce lên cia, já obe de ce a cri té ri os de des con cen tra-
ção da Ciên cia e Tec no lo gia: o Cen tro de Bi o tec no lo-
gia da Ama zô nia em Ma na us; o Insti tu to Inter na ci o nal
de Ne u ro ciên ci as, em Na tal; o Cen tro de Ciên ci as Nu -
cle a res, em Re ci fe, am pli a do para exer cer o pa pel de
pólo de de sen vol vi men to ci en tí fi co do Nor des te, em
rede com as de ma is ins ti tu i ções da Re gião..

Um Cen tro de Exce lên cia em Tec no lo gia Ele trô-
ni ca Avan ça da – CEITEC está sen do ins ta la do em
Por to Ale gre, en quan to se dis cu te com a Uni ver si da-
de Fe de ral do Ce a rá a pos sí vel im plan ta ção de um
Cen tro de Far ma co lo gia em For ta le za, em rede com o 
Lika (La bo ra tó rio de Imu no-pa to lo gia Ke i zo Asa mi),
do Re ci fe. O Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas do
Semi-ári do será ins ta la do ain da este ano.

Para o Pre si den te Lula, ciên cia é re cur sos hu -
ma nos, re cur sos hu ma nos e mais re cur sos hu ma nos.
Esta mos es tru tu ran do o Con se lho Na ci o nal de Ciên -
cia e Tec no lo gia, ha bi li tan do-o a de sem pe nhar seu
gran de pa pel de for mu la dor, e, em mu i tos ca sos, tam -
bém exe cu tor, das gran des di re tri zes para a ati vi da de
ci en tí fi ca em to das as áre as e em to dos os mi nis té ri-
os. A de fi ni ção das gran des li nhas de ação do MCT,
po rém, re sul ta rá da am pla par ti ci pa ção da co mu ni da-
de ci en tí fi ca. O Pla no Plu ri a nu al para 2004 e 2007
vem re ce ben do con tri bu i ções as mais sig ni fi ca ti vas.
Agra de ço o em pe nho com que esta Aca de mia Bra si-
le i ra de Ciên ci as vem dis cu tin do nos sas pro pos tas.

Man te mos in ten so diá lo go com os go ver na do-
res dos Esta dos, com as se cre ta ri as es ta du a is de
C&T e com as Fun da ções de Ampa ro à Pes qui sa,
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com o ob je ti vo de atu ar mos de for ma co o pe ra ti va, in -
du zin do os es ta dos a par ti ci par de for ma a mais efe ti-
va do es for ço de am pli a ção dos in ves ti men tos em
C&T.

O mes mo mo vi men to está sen do fe i to em re la-
ção a inu me rá ve is mu ni cí pi os. Vá ri os pro gra mas e
edi ta is se rão lan ça dos nos pró xi mos me ses como re -
sul ta do des te es for ço de co o pe ra ção, en vol ven do por
par te do MCT re cur sos, para os pró xi mos três anos,
da or dem de R$ 140 mi lhões e que exi gi rão um acrés -
ci mo de no mí ni mo 50 % por par te das FAPs.

O apo io à pes qui sa bá si ca em to das as áre as do 
co nhe ci men to é pri o ri da de do go ver no do Pre si den te
Lula. E re pi ta mos mil ve zes: re je i ta mos a dis jun ti va,
pes qui sa bá si ca ver sus pes qui sa apli ca da. Há ciên-
cia, e tão-só ciên cia. Nes te sen ti do, po de mos hoje
afir mar que, com os re cur sos des con tin gen ci a dos na
se ma na pas sa da, o CNPq exe cu ta rá, pela pri me i ra
vez em mu i tos anos, o seu or ça men to in te gral, que
será de cer ca de R$ 600 mi lhões. Ampli a mos em cer -
ca de 10 % to das as mo da li da des de bol sas do CNPq. 
Intro du zi mos no vos pro gra mas.

Des ta co ini ci al men te o re tor no às ta xas de ban -
ca da para os 6.400 bol sis tas de dou to ra do do CNPq.
To dos es tes alu nos es tão re ce ben do, a par tir des te
mês, o equi va len te a um ter ço de sua bol sa, para au -
xi li ar no de sen vol vi men to do seu pro je to de pes qui sa.
Este pro gra ma terá ain da o mé ri to de fa zer com que
des de cedo nos sos pós-gra du an dos apren dam a ad -
mi nis trar re cur sos, a to mar co nhe ci men to do cus tos
dos re a gen tes e as di fi cul da des em obtê-los.

Vol ta mos a con tar com as ta xas es co la res, sus -
pen sas pelo CNPq em mar ço de 2002, para os cur sos
de pós-gra du a ção de boa qua li da de man ti dos por ins -
ti tu i ções pri va das e que não co bram men sa li da des de 
seus alu nos de pós-gra du a ção. Qu e ro des ta car ain da
a in tro du ção da bol sa prê mio, que con ce de re cur sos
men sa is de mil e tre zen tos re a is para o au xí lio à ma -
nu ten ção dos la bo ra tó ri os onde tra ba lham os 1.040
pes qui sa do res de ní vel 1A do CNPq. Gra ças à com -
pre en são que o go ver no tem tido com a área de C&T
e a po lí ti ca que es ta mos exe cu tan do, de pri o ri zar to -
das as ações que le vem a que os re cur sos che guem
aos gru pos de pes qui sa, es ta mos, nes te mo men to,
au to ri zan do o CNPq a im ple men tar, ime di a ta men te,
pro gra ma se me lhan te para os 870 pes qui sa do res de
ní vel 1B.

Cabe res sal tar que ape nas com es tes pro gra-
mas o CNPq es ta rá li be ran do para os gru pos de pes -
qui sa mais re cur sos dos que os pre vis tos no edi tal
uni ver sal. Pros se gui re mos nes ta po lí ti ca fa zen do
com que nos pró xi mos anos to dos os pes qui sa do res

e alu nos de pós-gra du a ção vin cu la dos ao CNPq con -
tem com re cur sos mí ni mos para ma nu ten ção de suas 
ati vi da des bá si cas. O CNPq já sal dou to das as dí vi-
das do go ver no pas sa do, in clu si ve an te ci pan do as li -
be ra ções re fe ren tes à úl ti ma par ce la do Pro gra ma de
Nú cle os de Exce lên cia (PRONEX) de 2003. 

Já au to ri za mos o CNPq, des ta vez em co o pe ra-
ção com as Fun da ções de Ampa ro à Pes qui sa dos
es ta dos, a lan çar novo edi tal do PRONEX, as se gu-
ran do re cur sos da or dem de R$ 75 mi lhões que se so -
ma rão a ou tros R$ 75 mi lhões a se rem alo ca dos pe -
las FAPs, nos pró xi mos três anos. O CNPq já dis põe
das con di ções para li be ra ção ime di a ta dos re cur sos
do edi tal uni ver sal, aguar dan do ape nas o re sul ta do
do seu jul ga men to pe los co mi tês as ses so res.

Não po de ria de i xar de men ci o nar o novo pro gra-
ma de Ini ci a ção Ci en tí fi ca Ju ni or, que con ta com
3.000 bol sas para per mi tir es tá gi os nos me lho res la -
bo ra tó ri os de pes qui sa para alu nos do ní vel mé dio
das nos sas es co las pú bli cas. É o in cen ti vo ao des per-
tar da vo ca ção ci en tí fi ca dos nos sos jo vens.

A FINEP vive uma re for ma es tru tu ral ne ces sá ria
para que pos sa vol tar a de sem pe nhar seu im por tan te
pa pel no apo io às ins ti tu i ções de pes qui sa. Seu in-
subs ti tu í vel pa pel de apo io ao de sen vol vi men to e à
ino va ção tec no ló gi ca será re for ça do.

Foi ne ces sá rio pri o ri zar sua re ca pi ta li za ção,
uma vez que a en con tra mos afe ta da se ri a men te nos
úl ti mos 10 anos por ope ra ções de sas tro sas. Esta mos
ne go ci an do um apor te de R$ 80 mi lhões, para ca pi tal
de giro, pro ve ni en te do BNDES, e um em prés ti mo de
R$ 200 mi lhões a ser to ma do ao Fun do de Assis tên-
cia ao Tra ba lha dor – FAT.

Nos úl ti mos 5 me ses pro ce de mos à re a va li a-
ção dos fun dos se to ri a is, cuja im por tân cia é re co-
nhe ci da por to dos. Cons ti tu í mos Gru po de Tra ba lho,
que con tou com a par ti ci pa ção dos ges to res do
MCT, de mem bros da co mu ni da de aca dê mi ca, in clu-
si ve da re pre sen ta ção des ta Aca de mia, de re pre-
sen tan tes do se tor em pre sa ri al e dos tra ba lha do res,
que ana li sou o fun ci o na men to dos fun dos e apre-
sen tou im por tan te re la tó rio con ten do uma sé rie de
su ges tões, as qua is, ado ta das, tor na rão os fun dos
se to ri a is mais efe ti vos no apo io à ati vi da de ci en tí fi ca
e tec no ló gi ca e à ino va ção.

Enquan to essa co mis são re a li za va seu tra ba lho,
o MCT e a FINEP ana li sa ram a si tu a ção fi nan ce i ra de
cada fun do. É im por tan te que to dos sa i bam que, para
o cor ren te ano, con ta mos com re cur sos de cer ca de
R$ 660 mi lhões. No en tan to, so men te as dí vi das que
her da mos, boa par te re sul tan te do não pa ga men to de 
pro je tos em 2002, é da or dem de R$ 454 mi lhões.
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Res tam pois cer ca de R$ 206 mi lhões para no vas
apli ca ções no cor ren te ano.

Os co mi tês ges to res já es tão se re u nin do, e te -
nho o pra zer de co mu ni car que o co mi tê ges tor do
fun do de in fra-es tru tu ra, re u ni do no úl ti mo dia 3, em
Bra sí lia, de ci diu abrir uma sé rie de edi ta is para apo io
à in fra-es tru tu ra para jo vens dou to res, para a ma nu-
ten ção de equi pa men tos de gran de por te, para a am -
pli a ção do por tal CAPES e do pro gra ma de edu ca ção
à dis tân cia do MEC, en tre ou tros, des ti nan do re cur-
sos da or dem de R$ 30 mi lhões para li be ra ção in te-
gral ain da no cor ren te ano. Enquan to isto, a FINEP
vem tra ba lhan do in ten sa men te no sen ti do de hon rar
as dí vi das do pas sa do. Re cur sos de cer ca de cer ca
de 200 mi lhões fo ram em pe nha dos nes tes 5 me ses
do novo go ver no.

Per mi tam-me des ta car nos sa fir me de fe sa do
pa pel da Uni ver si da de, re le van te e in subs ti tu í vel, de
ze lar pelo avan ço da ciên cia, sem com pro mis sos ime -
di a tis tas. Cabe aos cen tros de pes qui sa e de sen vol vi-
men to das em pre sas a res pon sa bi li da de ma i or pela
ino va ção tec no ló gi ca.

Estas afir ma ti vas, no en tan to, não im pe dem que 
de ter mi na dos se to res da uni ver si da de fa çam ino va-
ção tec no ló gi ca ou que os cen tros de de sen vol vi men-
to das em pre sas fa çam pes qui sa fun da men tal. Cri a-
re mos me ca nis mos que per mi tam às em pre sas bra si-
le i ras se en ga ja rem de for ma mais in ten sa com a ino -
va ção tec no ló gi ca, cri ar seus cen tros de pes qui sa e
de sen vol vi men to e re for çar seus qua dros com os
dou to res que es ta mos for man do em nú me ro cres cen-
te.

A nova po lí ti ca do go ver no do Pre si den te Lula
con tem pla uma de ter mi na ção vi go ro sa no sen ti do de
des sa cra li za ção da C&T, me di an te a im plan ta ção de
me ca nis mos de di fu são de in for ma ção, para que, no
fu tu ro pró xi mo, a cada mu dan ça sig ni fi ca ti va do pa ra-
dig ma tec no ló gi co, cada ci da dão co mum tome co-
nhe ci men to da in fluên cia que essa mu dan ça terá so -
bre sua vida.

Para fins de re a li za ção de um dos bra ços des sa
po lí ti ca, já te mos for mu la do – em par ce ria com os go -
ver nos es ta du a is -, um pro je to de ca pa ci ta ção la bo ra-
to ri al de es co las pú bli cas de ní vel mé dio, para que a
ju ven tu de não só ga nhe in ti mi da de com o ins tru men-
tal tec no ló gi co, quan to ofe re ça a mas sa de ta len tos
em meio à qual se rão iden ti fi ca das as no vas vo ca-
ções para a pes qui sa.

As pers pec ti vas de de sen vol vi men to na ci o nal a
lon go pra zo exi gem a pre sen ça do Bra sil na nova
fron te i ra uni ver sal – o es pa ço – aber ta à hu ma ni da de
na se gun da me ta de do sé cu lo pas sa do. Des te modo,

a bus ca da au to no mia do Bra sil no se tor es pa ci al é
ob je ti vo na ci o nal. O ci clo com ple to da tec no lo gia ae -
ro es pa ci al bra si le i ra en vol ve o de sen vol vi men to de
sa té li tes, a fa bri ca ção de ve í cu los lan ça do res, a ma -
nu ten ção e ope ra ção de ba ses de lan ça men to – a co -
me çar e des ta ca da men te pela con so li da ção da Base
de Alcân ta ra, in clu si ve com pres ta ção de ser vi ços de
lan ça men to em ca rá ter co mer ci al, res pal da dos em
acor dos de sal va guar da.

Não po de mos de i xar em se gun do pla no a área
nu cle ar. Re a fir man do nos sas con vic ções do uso pa cí fi-
co da área nu cle ar, in cen ti va mos o do mí nio do ci clo do
com bus tí vel, fun da men tal para nos sa au to no mia ener -
gé ti ca, bem como a pro du ção de ra di o nu clí de os tão im -
por tan tes na me di ci na, na agri cul tu ra e na in dús tria.

To das es sas li nhas de atu a ção con tem plam, na
ver da de, me tas bem me nos am bi ci o sas do que apa -
ren tam ter, mas ne ces si tam de me ca nis mos de fi nan-
ci a men to ade qua dos aos ob je ti vos.

Entre tan to, as res tri ções de fi nan ci a men to tal-
vez não se jam os obs tá cu los ma i o res às mu dan ças
fa vo re ce do ras do de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no-
ló gi co do País.

A re sis tên cia à mu dan ça, in ter pos ta por al guns
agen tes da pró pria co mu ni da de ci en tí fi ca – aco mo da-
dos ao sta tu quo e be ne fi ciá ri os do mo de lo de de sen-
vol vi men to ex clu den te, sob o qual for ma ram seus va -
lo res – im põe aos ges to res da po lí ti ca de C&T um
des per dí cio de tem po e ener gia tão gran de que che ga
a in vi a bi li zar po lí ti cas pú bli cas e pre ju di car subs tan ci-
al men te a po pu la ção cli en te das ações de C&T, que
ne ces si ta e po de ria me lhor be ne fi ci ar-se do de sem-
pe nho flu en te des ses ges to res.

Fi nal men te, se nho ras e se nho res aca dê mi cos,
de se jo re gis trar que a ad mi nis tra ção da Po lí ti ca Na ci-
o nal de Ciên cia e Tec no lo gia es pe ra des ta Aca de mia
e das mu lhe res e dos ho mens que a in te gram, o apo io
que pu de rem pro pi ci ar a esta es pé cie de cru za da na -
ci o nal, que é fa zer des te País, com apo io no seu pa tri-
mô nio de co nhe ci men to e na ca pa ci da de de re a li za-
ção do seu povo, uma so ci e da de so be ra na e jus ta.
Abro-me ao diá lo go com a Aca de mia, e dela es pe ro
su ges tões e a vi gi lân cia crí ti ca.

Qu e ro, em nome de sua ex ce lên cia o se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, e em meu pró prio, e em
nome de to dos os meus co la bo ra do res, pa ra be ni zar
um a um os no vos aca dê mi cos. O in gres so nes ta Aca -
de mia re pre sen ta a co lhe i ta do ma i or tro feu a que
pode as pi rar um ci en tis ta: o re co nhe ci men to dos seus 
pa res pela con tri bu i ção dada às di fe ren tes áre as do
co nhe ci men to.
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Pre si den te Edu ar do Kri e ger, pro fes sor Cel so
Fur ta do e de ma is aca dê mi cos hoje em pos sa dos, mi -
nhas se nho ras, meus se nho res.

Encer ran do, for mu lo mais um ape lo, aque le que
me é mais gra to. Encer ro ape lan do para que to dos
nos com pro me ta mos em pro mo ver uma gran de dis-
cus são em nos so País em tor no da ne ces si da de da
mu dan ça. A mu dan ça ne ces sá ria não de cor re rá pura
e sim ples men te de ato de po der. Ela de pen de da
cons tru ção de um pro je to na ci o nal, nos sa mais dra-
má ti ca ca rên cia. Ca rên cia cuja per sis tên cia po de rá
ser fa tal aos nos sos so nhos de fu tu ro. Cla mo por num
pro je to de na ção cons tru í do pela na ção, re sul tan te do 
de ba te de toda a so ci e da de, que nos guie para além
da so ci e da de po lí ti ca, para além dos li mi tes do Esta -
dos, para além dos li mi tes dos man da tos, mas que
nos go ver ne a to dos, nos ori en te a to dos, go ver nan-
tes, em pre sá ri os, ci en tis tas, tra ba lha do res, para que
nós, o povo bra si le i ro, es te ja mos uni dos, para além
de nos sas even tu a is di ver gên ci as po lí ti cas, par ti dá ri-
as e mes mo fi lo só fi cas, em tor no de um pro je to na ci o-
nal que en cer re nos sos so nhos, que re ve le o que que -
re mos, que so ci e da de que re mos para a ci vi li za ção
bra si le i ra, e, aci ma de tudo sig ni fi ca um pac to, nos so
com pro mis so, pela re a li za ção do so nho.

Mu i to obri ga do pela hon ra de me ha ve rem ou vi do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa-
tur ni no, 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. José Sar ney, Pre si den te.

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) – Antes,
so li ci tou o no bre Se na dor José Agri pi no. Em se gui-
da, V. Exª está ins cri to.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço a V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu gos ta ria de usar este es pa ço de
tem po de di ca do à Li de ran ça do meu Par ti do para ma -
ni fes tar uma imen sa pre o cu pa ção que, como bra si le i-
ro, hoje te nho di an te de ações do Go ver no.

É evi den te que te nho mu i ta pre o cu pa ção com a
ques tão da se gu ran ça, haja vis ta a ocor rên cia da
mor te de se gu ran ças do pró prio fi lho do Pre si den te
da Re pú bli ca. Te nho pre o cu pa ções com a ques tão
so ci al, o sa lá rio mí ni mo pro me ti do pelo Pre si den te –
pro me teu do brar em qua tro anos, e au men tou em
1,85%. Te nho pre o cu pa ção com a ques tão dos no vos
de sem pre ga dos. A fila de ga ris no Rio de Ja ne i ro é

uma ma ni fes ta ção cla ra de que o País está em re ces-
são; o de sem pre go é uma ques tão mu i to afli ti va, a fila
dos pre ten den tes ao car go de gari na Com lurb, no Rio 
de Ja ne i ro, é um em ble ma, um íco ne des se fato. Mas
a pre o cu pa ção so bre a qual de se jo fa lar é um fato que 
trans bor da a pre o cu pa ção do pla no na ci o nal para o
pró prio pla no in ter na ci o nal.

Eu ima gi na va, Sr. Pre si den te, que o Pre si den te
Lula, pela sua ori gem, pela sua his tó ria e pe las suas
re la ções com o Mo vi men to dos Sem-Ter ra e com os
sin di ca tos ru ra is do Bra sil in te i ro, ele i to Pre si den te da
Re pú bli ca, so lu ci o na ria a ques tão da re for ma agrá ria.
Sem pre tive dú vi da com re la ção à ação de Go ver no
de Sua Exce lên cia, mas, quan to à so lu ção de fi ni ti va
da ques tão, sem pre es ti ve des pre o cu pa do. E por uma 
ra zão sim ples: o Pre si den te da Re pú bli ca tem suas
ra í zes no Mo vi men to dos Sem-Ter ra, nos sin di ca tos
ru ra is. Sua Exce lên cia tem iden ti da de e in ti mi da de
com as pes so as e com o pro ble ma.

Eu es ta va ab so lu ta men te cons ci en te de que o
Pre si den te Lula dis pu nha de to das as con di ções e,
como de cla ra ra na cam pa nha, es ta va de ter mi na do a
re sol ver o pro ble ma da ques tão agrá ria. Sua Exce lên-
cia ti nha uma pro pos ta ma du ra de re for ma agrá ria, e
esse se ria o pri me i ro gran de gol do seu Go ver no.

Po rém, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
essa é hoje a mi nha ma i or pre o cu pa ção. Pre o cu-
po-me mais com essa si tu a ção do que com a se gu-
ran ça; com a ques tão so ci al dos com pro mis sos fir ma-
dos e não cum pri dos; com o tra ba lha dor a quem o
Pre si den te Lula pro me teu um sa lá rio mí ni mo, mas
não está cum prin do; com o ser vi dor pú bli co a quem
pro me teu um re a jus te de sa lá rio que não está dan do;
com o de sem pre go, que é um pro ble ma se ri ís si mo.
No en tan to, a ques tão dos sem-ter ra trans bor da os li -
mi tes do País, por que a re per cus são in ter na ci o nal é
ine vi tá vel. Essa si tu a ção com pro me te rá a cre di bi li da-
de do Go ver no no País e no ex te ri or.

Nin guém es pe ra va que o Pre si den te Lula as su-
mis se a Pre si dên cia fa lan do in glês, mas se es pe ra va
que Sua Exce lên cia, no dia se guin te ao que as su miu
o Go ver no, con vi das se os mo vi men tos de sem-ter ra
para um pac to, a fim de so lu ci o nar de fi ni ti va men te a
ques tão da re for ma agrá ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que se
viu? Na se ma na que pas sou, viu-se a in va são de pos -
tos de pe dá gio por mo vi men tos de sem-ter ra, para
não fa lar da in va são de ter ras em todo o Bra sil, de
nor te a sul, de les te a oes te, e da ex plí ci ta per da de
con tro le em re la ção à re for ma agrá ria por par te do
Go ver no. Pre o cu po-me com o as sun to e es tou cada
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vez mais cons ci en te de que pre ci sa ser le va do na de -
vi da con ta.

Te nho in for ma ções – ca ren tes de con fir ma ção,
pois não gozo da in ti mi da de do Go ver no – de que o
diá lo go com os mo vi men tos de sin di ca tos ru ra is, com
o MST, es ta ria sen do des lo ca do da com pe tên cia do
Mi nis tro Mi guel Ros set to, ho mem que co nhe ci e de
quem guar do a me lhor im pres são, para o Se cre tá-
rio-Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia, José Dir ceu,
que é a úl ti ma ins tân cia an tes da ques tão che gar ao
Pre si den te. Se for ver da de, es ta mos mu i to pró xi mo
da per da do con tro le.

E aqui vai a pa la vra de um opo si ci o nis ta que faz
opo si ção ao Go ver no, mas não é ini mi go do Bra sil: os
fa tos mos tram que o Go ver no está co me çan do a per -
der o con tro le da si tu a ção no que diz res pe i to à ques -
tão da re for ma agrá ria. Urge que o Pre si den te, que
gos ta de re u niões, faça um en con tro de emer gên cia
para tra tar da ques tão, en quan to é tem po, por que mo -
vi men tos ex plo dem todo o dia em toda a par te. A in va-
são de ter ras está evo lu in do para in va são de pos tos
de pe dá gio.

Qu e ro di zer ao Pre si den te que Sua Exce lên cia
pode con tar, para so lu ção des te pro ble ma, com a co -
la bo ra ção do Par ti do da Fren te Li be ral. Nós nos sen -
ta re mos à mesa, se cha ma dos, para dis cu tir, para su -
ge rir e para apo i ar as me di das que es pe ra mos. O que
não é pos sí vel é ocor rer o que está ocor ren do. O Go -
ver no não tem pla no para a re for ma agrá ria! Que eu
co nhe ça, não tem! E por que não tem está per den do o 
con tro le. Se pre ci sar da co la bo ra ção, da par ce ria, do
apo io e da aju da de um Par ti do de Opo si ção para es -
tu dar um pro ble ma com uma gra vi da de des sa na tu re-
za, pode con tar com o Par ti do da Fren te Li be ral. Mas,
que faça re u nião, que se de bru ce so bre o pro ble ma,
an tes que seja tar de.

Mu i to obri ga do, 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. Como

Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, o Lí der José Agri pi no Maia foi sin té ti-
co, pre ci so e abran gen te, ao mes mo tem po, ao fa lar
das dú vi das e equí vo cos de um Go ver no, que, aos
seis me ses, já mos trou o seu per fil, mes mo quan do –
eu me re fi ro ao ad mi nis tra ti vo – não de mons trou per fil
al gum, até por que não co me çou a ope rar, não co me-
çou a tra ba lhar, não co me çou a fa zer, não co me çou a
pro du zir.

Mas é in qui e tan te que já te nha sur gi do a pri me i-
ra dú vi da éti ca. Qu e ro aqui, re for çan do o dis cur so dos 

Se na do res Jef fer son Pé res e Osmar Dias, di zer que
on tem eu já ha via to ma do a pro vi dên cia de re que rer
os con vi tes para que as au to ri da des im pli ca das nes -
sa de nún cia ve nham ao Se na do Fe de ral e aqui pos -
sam, de ma ne i ra mu i to ex pres si va, di ri mir qua is quer
dú vi das que pos sam pa i rar so bre as ca be ças dos bra -
si le i ros.

O MST é um des ca la bro, uma ame a ça, a mé dio
pra zo, à ba lan ça co mer ci al bra si le i ra. Uma ame a ça,
por tan to, aos re sul ta dos que não têm sido fra cas sa-
dos, mas tam bém não lo gra ram êxi to, da po lí ti ca ma -
cro e co nô mi ca do Go ver no Lula. 

Ama nhã, dis cu ti rei eco no mia, de po is de ama-
nhã no va men te eco no mia, mas hoje que ro usar o
tem po que me res ta des ta co mu ni ca ção de Li de ran ça
para, aos seis me ses do Go ver no Lula, re ve lar a mi -
nha in qui e ta ção e a mi nha tris te za di an te dos ru mos
au to ri tá ri os que co me çam a ser ma ni fes ta dos pelo
Go ver no.

Pri me i ro, essa for ma in qui si to ri al, até cru el, com 
que o Par ti do dos Tra ba lha do res tra ta os seus dis si-
den tes, co bran do de les fi de li da de a uma pos tu ra as -
su mi da pe los ma i o ra is do Go ver no há me nos de um
ano. Não se tra ta de uma de ci são de Con gres so, não
se tra ta de nada an ti go, tra ta-se da le vi an da de se-
guin te: “eu mu dei, você tra ta de mu dar o meu lado, se -
não é ex pul so do meu con ví vio”. Isso se es pa lha para
ou tros seg men tos da vida na ci o nal, a par tir de algo
que de fi no como sen do o ca rá ter au to ri tá rio de um
Go ver no que é au to ri tá rio.

Ontem, a Go ver na do ra do Dis tri to Fe de ral em
exer cí cio, Vice-Go ver na do ra que é, Ma ria de Lour des
Aba dia, com pa re ce, em lu gar do Go ver na dor Jo a-
quim Ro riz à re u nião dos Go ver na do res. De po is, ao
Pa lá cio do Pla nal to, para uma so le ni da de pre si di da
pelo Pre si den te Lula. 

Lá ha via, pelo o que as fo tos mos tram, de ze nas
de pes so as li te ral men te fan ta si a das de es tre las, com
rou pas par ti dá ri as. E, até aí, a Cons ti tu i ção ga ran te
que cada um se vis ta, des de que se vis ta, pior se ria a
nu dez. Des de que se vis ta, a Cons ti tu i ção ga ran te que
cada um ande com a rou pa que me lhor lhe con vi er.

Mas va i a ram a Go ver na do ra Ma ria de Lour des
Aba dia on tem! Ati tu de co var de, por que ela não po dia
re a gir. Algo an ti de mo crá ti co, por que ela es ta va ali
como re pre sen tan te ori un da das ur nas, re pre sen tan-
te de um povo. Ati tu de que re ve la a von ta de enor me
que cer tas fi gu ras des se go ver no te ri am de sen tir que 
não po de ria ha ver quem a eles fi zes ses opo si ção. Va -
i a ram a Vice-Go ver na do ra, cri an do um cons tran gi-
men to enor me!
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É pre ci so que o Pre si den te Lula faça uma re fle-
xão e par ta para uma in fle xão, para uma mu dan ça de
ati tu de. Por que não po de mos vi ver sub me ti dos, ao
que me pa re ce, a uma cer ta éti ca re li gi o sa exa cer ba-
da, aque la do tipo: “Eu sou o bem; o meu ad ver sá rio é
o mal!”. Fun da men ta lis ta, do tipo: “Eu faço tudo o que
pre ci sar ser fe i to!” E tudo aqui lo que fi zer ha ve rá de
en con trar jus ti fi ca ti va éti ca, por que, su pos ta men te,
“eu, do Go ver no, eu, do PT, es tou aci ma do bem e do
mal, sou me lhor do que as de ma is pes so as!” E o re -
sul ta do é que es ta mos ven do essa cri se a pon to de,
hoje, di zer mos que eles, que fa lam de ma ne i ra tão
apres sa da e, às ve zes tão do i di va nas, so bre essa tal
he ran ça mal di ta que te ri am re ce bi do do go ver no pas -
sa do, re ce be ram foi uma he ran ça ben di ta: oito anos
de con so li da ção da de mo cra cia nes te País! A fase
mais con se qüen te de li ber da de de mo crá ti ca que já se 
viu nes te País e mais du ra dou ra co me ça a ser ame a-
ça da seja pelo MST, que de sa fia a au to ri da de pre si-
den ci al e a or dem em que está es ta be le ci da e as sen-
ta da a eco no mia bra si le i ra, a co me çar pela agri cul tu-
ra, a par te mais di nâ mi ca da eco no mia, pas san do pe -
las ma ni fes ta ções que de mons tram in to le rân cia e
des res pe i to.

O pró prio Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
tem dado mau exem plo, ao se di ri gir ao can di da to der -
ro ta do no Dis tri to Fe de ral, Ge ral do Ma ge la, e di zer-lhe
que será go ver na dor bre ve men te. Mas há uma de ci-
são da Jus ti ça que po de rá cas sar ou man ter o man da-
to do Go ver na dor Jo a quim Ro riz. A Jus ti ça agi rá so be-
ra na men te, e o Pre si den te pre ci sa apren der isso de
uma vez por to das. Se a Jus ti ça en ten der que deve
cas sar o man da to do Go ver na dor Jo a quim Ro riz, cas -
sa rá. Se en ten der que deve man ter, man te rá. O Pre si-
den te da Re pú bli ca não tem nada a ver com isso, não
tem di re i to al gum de me ter a co lher no epi só dio, não
tem a me nor pos si bi li da de de ima gi nar que é – se gun-
do a Pre si den te do Insti tu to Te o tô nio Vi le la, a De pu ta-
da Yeda Cru si us – uma ver são ne o mo der na da San tís-
si ma Trin da de. Ao in vés de Pai, Fi lho e Espí ri to San to,
Sua Exce lên cia sen do o Po der Exe cu ti vo, o Po der Le -
gis la ti vo e o Po der Ju di ciá rio ao mes mo tem po. Ma ni-
fes ta ção au to ri tá ria de ve mos ma tar no nas ce dou ro.
Não po de mos nos ca lar di an te de ma ni fes ta ções au to-
ri tá ri as. Ma ni fes ta ção au to ri tá ria é para ser der ro ta da,
como fi ze mos com a di ta du ra mi li tar, com a co o pe ra-
ção de Luiz Iná cio Lula da Sil va, in clu si ve.

Há uma fra se de Ber tolt Brecht que diz que
quan do os ci da dãos se trans for mam em cor de i ros, os 
go ver nan tes, ne ces sa ri a men te, se trans for mam em
lo bos. Co nhe ci o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
quan do era um ci da dão que não ad mi tia que o fi zes-

sem de cor de i ro. Bra vo lí der sin di cal, bra vo re sis ten te
con tra o re gi me de for ça, de mo cra ta que se afir ma va
na luta e no so fri men to. Não pos so, de ma ne i ra al gu-
ma ad mi tir, até por ho me na gem a Lula e ao seu pas -
sa do, se ele não per mi tiu que a di ta du ra mi li tar fi zes se
dele um cor de i ro, não per mi ti rei que ele so fra a ou tra
par te da de for ma ção, que ele, ima gi nan do que so mos
uma na ção de cor de i ros, se trans for me em lobo da
opres são, da ti ra nia, do pen sa men to úni co, da di ta du-
ra, do des res pe i to à li ber da de de mo crá ti ca que cons -
tru í mos com tan to afin co, com tan to ris co nes te País. 

Dis cor dar é mais que nor mal; com ba ter um go -
ver no é o fato mais ne ces sá rio para ter mos uma de -
mo cra cia só li da. O que não é pos sí vel é al guém ima -
gi nar que seu Go ver no pa i ra aci ma do bem e do mal,
prin ci pal men te quan do sa be mos que o Bra sil vi ven cia
um dos go ver nos mais ino pe ran tes da sua his tó ria,
um go ver no que vive de bons re sul ta dos ma cro e co-
nô mi cos que me ra men te re pu se ram o Bra sil no ter re-
no da nor ma li da de que a can di da tu ra de Lula e seu
fa vo ri tis mo ha vi am aba la do a par tir de maio, ju nho do
ano de 2002. 

De res to, es ta mos ven do os equí vo cos na for ma
de li dar com as agên ci as. Ini ci ei meu man da to di zen do
que, li dan do mal do je i to que es tão com as agên ci as,
iriam afu gen tar ca pi ta is do País. Pois es tão mes mo
afu gen tan do ca pi ta is do País. Empre sas es tão fe-
chan do, em pre sas es tão indo em bo ra, o de sem pre go
está ocor ren do tam bém por isso. E o Bra sil este ano
tal vez não re ce ba R$10 bi lhões de in ves ti men tos es -
tran ge i ros di re tos.

O MST de sa fia a au to ri da de do Pre si den te, e o
Pre si den te per mi te que mi li tan tes seus afir mem sua
vo ca ção au to ri tá ria para cima da vice-Go ver na do ra
do Dis tri to Fe de ral, Ma ria Aba dia, mu lher sen sí vel,
de sar ma da, de li ca da.

Gos ta ria de mais ener gia em re la ção ao de sa fio
à cons tru ção que o MST faz e gos ta ria de mais com -
pre en são para com o pen sa men to dos ou tros. Digo
isso como al guém que não ad mi tiu que sua voz fos se
ca la da em ne nhum mo men to, seja na po lí ti ca re gi o-
nal, seja na po lí ti ca na ci o nal, seja quan do en fren tei a
di ta du ra mi li tar. Por tan do, não pre ci so de au to ri za ção
de nin guém para fa zer opo si ção no âm bi to que eu
qui ser; quan do eu qui ser que ela seja quen te, será
quen te, quan do eu qui ser que ela seja mor na, será
mor na, quan do eu qui ser que ela seja ge la da, será
ge la da; o dia que eu não qui ser fa zer, não faço, o dia
que eu qui ser, faço duas ve zes. Sim ples men te, essa
es ca la da au to ri tá ria, essa vaia ao ad ver sá rio no Pa lá-
cio do Pla nal to, além de ser fal ta de edu ca ção, sig ni fi-
ca, sem dú vi da al gu ma, a idéia de que no co ra ção de
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al guns pul sa a von ta de de su fo car li ber da des, pul sa a
von ta de de im por o pen sa men to e pul sa a von ta de de
trans for mar em cor de i ros uma na ção que pas sa ria a
ser go ver na da por lo bos. Esta Na ção já mos trou, até
pela co ra gem do Pre si den te Lula num pas sa do re-
cen te que não é uma na ção de cor de i ros e, por tan to,
ela vai pro i bir S. Exª e seus acor des, de ten ta rem, eles 
pró pri os, fa ze rem o pa pel do lobo a ame a çar as li ber-
da des fun da men ta is do ci da dão, a co me çar por esta
de a go ver na do ra ser res pe i ta da, de po der mos fa zer,
de ma ne i ra bem li vre e sem cons tran gi men tos fí si cos
ou psi co ló gi cos im pos tos de ma ne i ra ile gal, a Opo si-
ção que te mos que fa zer a um go ver no que abre, nos
pró xi mos me ses, ten do cum pri do seis me ses de inér -
cia, de me di o cri da de, de ino pe rân cia, seis me ses de
qua se não fa zer.

Até di ria, en cer ran do, que dis cu tir o ma cro e co-
nô mi co não cus ta mu i to à ho nes ti da de in te lec tu al que 
ha ve rei de pre ser var, e o go ver no é apro va do aí. Dis -
cu tir o mi cro e co nô mi co di ria que é fá cil tam bém por -
que os er ros são tão gra ves em re la ção à po lí ti ca para 
as agên ci as, à po lí ti ca para jul gar o ins tru men to re gu-
la dor que por aí se co me ça a de se nhar um cer to de -
sas tre para a eco no mia bra si le i ra. Dis cu tir o go ver no
em si é di fí cil por que não tem go ver no para se dis cu tir.
É pre ci so que o Go ver no co me ce a go ver nar, para
que pos sa mos até fa zer crí ti cas mais só li das.

Por ago ra, digo que o Go ver no não ope ra o so ci-
al, não ope ra o Pro gra ma Fome Zero; o Go ver no vi a-
ja, o Pre si den te sor ri, abra ça, be i ja, e seus mi li tan tes
va i am e ame a çam as pes so as que são con tra o Go -
ver no. Essa di co to mia um dia será es cla re ci da, e que
seja es cla re ci da pelo pas sa do do Pre si den te Lula,
não pelo fu tu ro obs cu ro de uma na ção de cor de i ros
go ver na da por lo bos. Sua Exce lên cia pre ci sa vol tar a
ser o aman te da li ber da de que sem pre foi. Afir ma re-
mos o tem po in te i ro que não so mos uma na ção de
cor de i ros e, por tan to, ai do lobo que ima gi nar que po -
de rá fa zer mal ao re i na do da li ber da de nes te País.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça, se pos sí vel.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V.Exª dis -

põe de cin co mi nu tos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí -

der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, aca bo
de ou vir o Lí der do PSDB, Se na dor Arthur Vir gí lio, no
seu le gí ti mo pa pel de Lí der da Opo si ção. S. Exª re cla-
ma de ati tu des, em re la ção à vaia, que não são do
Pre si den te, mas de pes so as que re al men te agi ram

mal. S. Exª tam bém está na po si ção le gí ti ma de de-
fen der a Vice-Go ver na do ra. O Lí der Arthur Vir gí lio diz
que o Pre si den te tra tou de go ver na dor fu tu ro. Isso
pode ser má in ter pre ta ção da im pren sa. Re cu so-me a 
acre di tar que o Pre si den te Lula, um de mo cra ta que
lu tou con tra a opres são, que tem sido, to dos sa bem,
um in di ví duo que nos tem sen si bi li za do pela per su a-
são, pela de ter mi na ção da bus ca do diá lo go, te nha
pro fe ri do tais pa la vras.

Sa be mos que a ele i ção foi lí ci ta e aca ba de ha -
ver um jul ga men to no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral em
que hou ve ga nho de ca u sa. São 30 ações, 24 das
qua is já fo ram ven ci das, e hoje mais uma – essa que
che gou ao Su pre mo – tam bém foi ven ci da. Por tan to,
não cul pa ria o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Par ti dá ri os mais exa cer ba dos não se con for mam com 
a der ro ta e bus cam tol dar, in clu si ve, o am bi en te de
con vi vên cia que exis te hoje en tre o PMDB e o PT em
ter mos na ci o na is. Por essa ra zão, te nho cer te za de
está ha ven do um mal-en ten di do em re la ção à im pren-
sa que, pro va vel men te, ci tou al gu ma fra se, como
acon te ce no dia-a-dia em re la ção a nós.

Ou tro dia li uma no tí cia na qual afir ma vam que
eu te ria dito que, como Deus, tí nha mos tra ba lha do
sete dias e des can sa do no oi ta vo. Ora, às ve zes ten -
tam nos fa zer de sim pló ri os.

Cre io que é le gí ti ma a po si ção do Se na dor
Arthur Vir gí lio. No en tan to, como al guém que está
apo i an do o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, sei
que deve ser um erro de abor da gem.

Em re la ção ao Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral
nós, do PMDB, o es ta mos apo i an do. Hoje as si na mos
uma lis ta de apo i a men to por que a de mo cra cia há de
ser pre ser va da. Se exis te algo para ser dis cu ti do que
o seja na Jus ti ça, que é o fó rum pró prio para isso. O
que for de ci di do pela Jus ti ça nós aca ta re mos, cla ro,
quan do che gar à úl ti ma ins tân cia.

Enten de mos que o Se na dor Arthur Vir gí lio está
em seu le gí ti mo pa pel de Lí der da Opo si ção. Entre-
tan to, cre mos que a se gun da po si ção – co lo can do
fra ses da boca do Pre si den te – é um equí vo co, um
mal-en ten di do da im pren sa.

Era o que eu gos ta ria de di zer como Vice-Lí der
do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra a 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.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho tra tar,
hoje, nes ta tri bu na, da re cor ren te ques tão dos de se-
qui lí bri os re gi o na is e de como o in cen ti vo ao agro ne-
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gó cio pode re pre sen tar uma so lu ção con sis ten te para 
a su pe ra ção de tais de se qui lí bri os.

Entra ano, sai ano e os pro ble mas eco nô mi cos e 
so ci a is bra si le i ros con ti nu am os mes mos.

O se tor pú bli co, su fo ca do por imen sa dí vi da,
não mais de mons tra ca pa ci da de fi nan ce i ra para in-
ves tir. O or ça men to pú bli co, que foi, por dé ca das, o
prin ci pal mo tor do de sen vol vi men to, de i xou de sê-lo.
Por sua vez, con ti nu a mos vul ne rá ve is nas con tas ex -
ter nas, e qual quer pe que no sur to de cres ci men to,
cada vez mais di fí cil de se ob ter, ame a ça pro vo car cri -
se no ba lan ço de pa ga men tos. Da mes ma for ma,
pros se gui mos sem qual quer po lí ti ca or gâ ni ca para in -
du zir o de sen vol vi men to nas re giões mais po bres e
atra sa das, e as de si gual da des re gi o na is per ma ne-
cem imen sas.

Esse é um dos pon tos cen tra is da cri se bra si le i-
ra e um ver da de i ro de sa fio a ser ven ci do nes sa nova
eta pa da vida na ci o nal. As dis pa ri da des en tre as re -
giões bra si le i ras cri am um sis te ma dra má ti co de re la-
ções so ci a is e eco nô mi cas. Os cen tros mais de sen-
vol vi dos, lo ca li za dos no Sul-Su des te, fun ci o na ram,
ao lon go da his tó ria re cen te, como cen tro de atra ção
de bra si le i ros fa min tos à pro cu ra de opor tu ni da des.
As con se qüên ci as des se pro ces so es tão sen do li te-
ral men te ex plo si vas. Elas con tri bu í ram para for ma tar
as me tró po les com suas gra ves e ter rí ve is in jus ti ças,
que ge ram a fome, o de sem pre go, a vi o lên cia, a cri mi-
na li da de e a in jus ti ça so ci al.

Assim, o su bin ves ti men to pú bli co e a au sên cia
de po lí ti cas de de sen vol vi men to do in te ri or bra si le i ro
fa zem com que per sis ta o co nhe ci do qua dro de êxo do
ru ral, de in cha ço das gran des ci da des, re a li men tan do
o cír cu lo vi ci o so da mi sé ria e da po bre za, tan to no
meio ru ral quan to no meio ur ba no.

Sr. Pre si den te, fal ta re al men te uma es tra té gia
para im pul si o nar o de sen vol vi men to das re giões
mais afas ta das dos gran des cen tros ur ba nos. Essa
re a li da de tor na-se ain da mais gra ve à me di da que
con ti nua, pelo me nos tem po ra ri a men te, fe cha da a
tra di ci o nal sa í da re pre sen ta da por in ves ti men tos pú -
bli cos em gran des obras de in fra-es tru tu ra, como es -
tra das, hi dre lé tri cas e açu des. Di an te des sa re a li da-
de de con ten ção qua se ab so lu ta dos re cur sos pú bli-
cos em fun ção da cri se sem pre ce den tes na eco no-
mia, os Go ver na do res vi nham lan çan do mão de um
dos pou cos ins tru men tos efi ca zes para atra ir in ves ti-
men tos pri va dos para seus Esta dos: a con ces são de 
in cen ti vos fis ca is.

A pro pos ta de re for ma tri bu tá ria en vi a da pelo
Po der Exe cu ti vo à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal
tem como uma de suas me tas jus ta men te aca bar com 

a pou ca mar gem de ação a que os Esta dos po de ri am
re cor rer me di an te a cha ma da guer ra fis cal. Sig ni fi ca
que, efe ti va men te, os mé to dos que vi nham sen do uti -
li za dos para atra ção de em pre en di men tos in dus tri a is
fi cam tre men da men te pre ju di ca dos, o que re pre sen ta
me nos in ves ti men tos no in te ri or bra si le i ro e, por tan to,
me nos em pre gos e me nos opor tu ni da des.

Em face des sa re a li da de, Se na dor Ney Su as su-
na – a quem con ce de rei com o ma i or pra zer um apar-
te –, que ro ma ni fes tar a an gús tia pró pria da que les
que ha bi tam o in te ri or bra si le i ro e hoje se en con tram
pra ti ca men te de mãos ata das di an te da au sên cia de
po lí ti cas re al men te efi ca zes que nos con du zam à ne -
ces sá ria e ina diá vel des cen tra li za ção do cres ci men to
eco nô mi co, jus ta men te para im pe dir que con ti nue a
pros pe rar esse ce ná rio de in jus ti ças e de si gual da des.

Por gen ti le za, Se na dor Ney Su as su na, eu gos -
ta ria de ouvi-lo.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na do ra, V. Exª abor da um pro ble ma que traz no bojo
tan ta ir ra ci o na li da de que às ve zes fi ca mos sem en-
ten dê-lo. Se não, ve ja mos: uma em pre sa que es te ja
ope ran do em um Esta do como Rio de Ja ne i ro ou São
Pa u lo, por exem plo, por ser an ti ga, não pode se be ne-
fi ci ar de ne nhu ma isen ção tri bu tá ria. Se ela é nova,
ne go cia e con se gue, por que a mes ma arma usa da
pe los Esta dos do Nor des te, do Cen tro-Oes te e do
Nor te – dar isen ção –, é usa da pe los Esta dos do Sul.
Por es tar numa área ur ba na mu i to va lo ri za da, o ter re-
no des sa em pre sa re pre sen ta um gran de ca pi tal,
mas, mes mo as sim, ela en fren ta di fi cul da des por que
não tem ca pi tal de giro.

Além de não ob ter isen ção e não dis por de ca pi-
tal de giro, ela ain da con vi ve com sin di ca tos ex tre ma-
men te atu an tes, os qua is co bram to das as be nes ses
pos sí ve is. Essa em pre sa sai de lá e vai para um Esta -
do do Cen tro-Oes te, onde re ce be isen ção tri bu tá ria e
não so fre pres são do sin di ca to. Então ela se ca pi ta li-
za. Como con se gue isso? Ela ven de aque la área ur -
ba na va lo ri za da por um va lor su fi ci en te men te alto
para fa zer ca pi tal de giro.Aí está a in con gruên cia ma i-
or: após dez anos – nor mal men te esse é o pra zo de
isen ção con se gui do em ou tro Esta do –, se aque la
em pre sa re tor nar ao Esta do de ori gem, con se gui rá
isen ção, por que é uma em pre sa nova que está che -
gan do. São co i sas que não con se gui mos en ten der. A
ver da de é que se o Go ver no ti ves se um cré di to fá cil e
um in cen ti vo ma i or, se nós do Nor des te e do Cen-
tro-Oes te pu dés se mos e sou bés se mos usar mais o
BNDES – isso pas sou a ser uma prer ro ga ti va do Su -
des te –, não ha ve ria a mi gra ção de em pre sas, que
pas sam dez anos num lu gar e mu dam para ou tro. Isso 
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em par te é bom por que qua li fi ca essa nova
mão-de-obra e ca pi ta li za es sas em pre sas como aca -
bei de di zer, mas cria a si tu a ção in jus ta de a em pre sa
es tar “com a mala nas cos tas”, mu dan do de Esta do
para Esta do. O ruim é que não con se gui mos ver bas
em ou tro can to, e o em pre sa ri a do fica en tre a cruz e a
es pa da. O que pode fa zer para con se guir ca pi tal de
giro? V. Exª pode ver, ape nas nes sa pe que na des cri-
ção – eu po de ria au men tar o qua dro, mos tran do que
exis tem mu i tas ou tras in con gruên ci as , nes sa pe que-
na mu dan ça de um Esta do para ou tro, que há mu i ta
in jus ti ça, mas tam bém mu i tas be nes ses po dem ocor -
rem, como, por exem plo, a ven da do imó vel. Isso per -
mi te a mu i tas em pre sas se ca pi ta li za rem, a se mo der-
ni za rem e, en tão, con cor re rem no mer ca do ex ter no e
tra ze rem di vi sas para o Bra sil, uma vez que, com má -
qui nas no vas e mo der nas, o cus to di mi nui, per mi tin do
a con cor rên cia com o ex te ri or. Pa ra béns pelo dis cur-
so. Eu me so li da ri zo com V. Ex.ª.

A SRA IRIS ARAÚJO (PMDB – GO) – No bre
Se na dor Ney Su as su a na, V. Exª con ti nua, como sem -
pre, en gran de cen do não só os dis cur sos que pro nun-
cio, mas tam bém os de ou tros Se na do res. Te nho ob -
ser va do a pre sen ça de V.Exª nes te ple ná rio. V. Exª faz 
ob ser va ções mu i to pró pri as no mo men to em que pro -
fe ri mos o dis cur so, mos tran do que tem mu i to co nhe-
ci men to. Por isso, peço à Mesa que seja in cor po ra do
ao meu pro nun ci a men to o apar te de V. Ex.ª.

Srªs e Srs. Se na do res, é nes se con tex to que se
re al ça ain da mais a so lu ção para os pro ble mas de de -
sen vol vi men to re gi o nal, re pre sen ta da pelo agro-ne-
gó cio, que, nes te ple ná rio, tem sido tão de ba ti do ou
ex pli ca do, de for ma mu i to po si ti va. Aí com pre en di da a 
agri cul tu ra, a pe cuá ria e a trans for ma ção in dus tri al
que so frem os pro du tos na tu ra is des sas duas ati vi da-
des pri má ri as.

O agro ne gó cio, há anos – eu ouço isso há bas -
tan te tem po, des de que Íris Re zen de era Mi nis tro da
Agri cul tu ra –, é uma ilha de pros pe ri da de con tí nua e
sus ten ta da no meio do mar de in cer te zas e de so lu-
ços de cres ci men to dos de ma is se to res da eco no mia
na ci o nal. Tal pu jan ça do agro ne gó cio – em ex pan são
ano após ano, faz mu i to tem po, como eu aca bei de di -
zer – de mons tra que cada real apli ca do no cam po tem 
o po ten ci al com pro va do de se mul ti pli car e tra zer re -
sul ta dos. Isso re pre sen ta mu i to, em um mo men to em
que o se tor pú bli co tem mu i to pou co para in ves tir e
pre ci sa, por tan to, fa zer ren der ao má xi mo os es cas-
sos re a is de que dis põe, de po is de pa gas des pe sas
como trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is, pa ga men to de
pes so al e pa ga men to do ser vi ço da dí vi da pú bli ca.

Hoje, após tan tos per cal ços vi vi dos pela eco no-
mia bra si le i ra, afe ta da por se gui das cri ses in ter na ci o-
na is na úl ti ma dé ca da, o agro ne gó cio se gue seu ca -
mi nho de su ces so. A agro pe cuá ria res pon de por mais 
de 7% do PIB na ci o nal. Por sua vez, o agro ne gó cio
con tri bui com mais de 40% das ex por ta ções bra si le i-
ras, o que é um nú me ro elo qüen te. Ana li san do so-
men te as es ta tís ti cas dos dois úl ti mos anos, ve ri fi ca-
mos que o sal do co mer ci al do agro ne gó cio tem fi ca do
em tor no de US$20 bi lhões. Como o sal do co mer ci al
dos de ma is se to res da eco no mia tem sido ne ga ti vo,
não fos se pelo su pe rá vit do agro ne gó cio, te ría mos
tido dé fi cit na ba lan ça co mer ci al, em 2001 e 2002.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o in ves ti-
men to pú bli co di re ci o na do para o in te ri or bra si le i ro
tem o po der de ata car to dos os prin ci pa is pro ble mas
na ci o na is, a co me çar pela fome e pela mi sé ria, que
nos pre o cu pam imen sa men te a to dos.

É da ter ra que vem o ali men to que ga ran te a
vida. A ter ra é a mãe de to das as mães e de ve mos va -
lo ri zá-la imen sa men te! Inad mis sí vel não com pre en-
der de ter mi na das es sên ci as de uma na ção. Qu al quer
go ver nan te re al men te vol ta do para a pro mo ção da
jus ti ça so ci al deve, pri me i ra men te, ata car de ma ne i ra
im pla cá vel o ce ná rio das de si gual da des. No caso bra -
si le i ro, elas re si dem ba si ca men te nas gri tan tes dis pa-
ri da des re gi o na is que su per lo tam as ci da des do
Sul-Su des te. Este fe nô me no ur ba no gera a vi o lên cia
co ti di a na que se es pa lha como um ras ti lho de pól vo ra
lá fora, ven den do a ima gem de um Bra sil cuja úni ca lei 
que im pe ra é a das ar mas dos ban di dos.

Che ga, Sr. Pre si den te! Está na hora de se pro -
mo ver uma po si ti va e de ci si va vol ta às ori gens, vol ta
ao in te ri or, vol ta ao cam po. Para isso, o Go ver no pre -
ci sa dar a di re ção e as de vi das mo ti va ções re pre sen-
ta das por in cen ti vos que, sem dú vi da, vão mul ti pli-
car-se tre men da men te.

Em pri me i ro lu gar, o in ves ti men to no cam po tem 
alto im pac to de cres ci men to, como já está so be ja-
men te de mons tra do. Re pi to que, em épo ca de pou-
cos re cur sos pú bli cos dis po ní ve is para in ves ti men to,
há ne ces si da de de di re ci o ná-los para as ati vi da des
com ma i or efe i to mul ti pli ca dor em ter mos de ren da e
de em pre go. O imen so po ten ci al ain da não ex plo ra do
do se tor agro pe cuá rio traz re tor no ga ran ti do, como
tem ocor ri do con ti nu a men te nos úl ti mos anos.

Em se gun do lu gar, pela for ça ex por ta do ra do
cam po, o in ves ti men to pú bli co di re ci o na do para o
agro ne gó cio é im por tan te tam bém para di mi nu ir a
vul ne ra bi li da de ex ter na de nos sa eco no mia, Se na dor
Le o nel Pa van, vul ne ra bi li da de que é en tra ve à ca pa ci-
da de de a eco no mia bra si le i ra cres cer. Inves ti men to
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no agro ne gó cio gera di vi sas, au men tan do mu i to o
sal do po si ti vo da ba lan ça co mer ci al.

E, em ter ce i ro lu gar, o mais im por tan te: o in ves-
ti men to pú bli co di re ci o na do ao agro ne gó cio é di re ci o-
na do tam bém na tu ral men te para o in te ri or bra si le i ro,
para as re giões mais afas ta das dos gran des cen tros
ur ba nos. Na to tal au sên cia de po lí ti cas pú bli cas de-
sen vol vi men tis tas vol ta das à su pe ra ção dos de se qui-
lí bri os re gi o na is, tal in ves ti men to re pre sen ta ria um re -
vi go ra men to, uma in je ção de âni mo nas re giões mais
atra sa das. Como con se qüên cia, o ho mem do cam po
te ria es tí mu lo para per ma ne cer em seu lu gar de ori -
gem, e as gran des ci da des bra si le i ras, in cha das e
des fi gu ra das pela mi sé ria e pela vi o lên cia, te ri am me -
nos um pro ble ma com que li dar, que é a mi gra ção do
meio ru ral.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
não vejo, no ho ri zon te, so lu ção mais ób via, mais efi ci-
en te, mais rá pi da para os gra vís si mos pro ble mas eco -
nô mi cos e so ci a is por que pas sa mos no mo men to!

O Bra sil quer cres cer? Invis ta-se no cam po!
O Bra sil quer for ta le cer a Ba lan ça de Pa ga men-

tos? Invis ta-se no cam po!
O Bra sil quer pro por ci o nar de sen vol vi men to

mais equi li bra do en tre suas re giões e fi xar o ho mem
ru ral em sua co mu ni da de de ori gem? Invis ta-se no
cam po!

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

A SRA IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Ouço
com mu i to pra zer o apar te de V.Exª, que sem pre abri -
lhan ta os meus pro nun ci a men tos.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Cum pri-
men to a no bre Se na do ra por esta bri lhan te ex pla na-
ção, prin ci pal men te por sua pre o cu pa ção com o êxo -
do ru ral de vi do à fal ta de in ves ti men to no ho mem do
cam po. Hoje mes mo fiz um pro nun ci a men to para que
os Go ver nos Esta du a is e o Fe de ral olhas sem com
ma i or aten ção a agri cul tu ra fa mi li ar, que mais gera
em pre gos, mais pro duz e, no en tan to, tem as me no-
res áre as de ter ra. Hoje, in fe liz men te por fal ta de in-
ves ti men to, no bre Se na do ra Iris, por fal ta de in fra-es-
tru tu ra no cam po, por fal ta de in cen ti vo, por fal ta de la -
zer e de in cen ti vo à cul tu ra, os fi lhos dos ho mens do
cam po es tão pro cu ran do as ca pi ta is e os cen tros ur -
ba nos, na es pe ran ça de en con trar em pre go. Por fal ta
de uni ver si da des e, às ve zes, de es co las com en si nos
fun da men tal e mé dio, por fal ta de sa ú de, ha bi ta ção,
in cen ti vo, eles pro cu ram os cen tros ur ba nos, ilu di dos
pelo can to da se re ia, na ex pec ta ti va de en con trar em -
pre go e ter uma vida fá cil. Po rém, como não têm uma

pro fis são de fi ni da, não são car pin te i ros, pe dre i ros,
cos tu re i ras, ou seja, não têm o co nhe ci men to do mé-
ti er das re giões ur ba nas – eles co nhe cem ape nas a
ques tão agrí co la –, mu i tos fi cam de sem pre ga dos,
sem casa e, às ve zes, in gres sam na mar gi na li da de,
cri an do um enor me pro ble ma so ci al para o País. Em
San ta Ca ta ri na, no bre Se na do ra, o Go ver na dor Luiz
Hen ri que, do PMDB, Par ti do de V. Exª – que apo i ei –,
cri ou o pro je to de des cen tra li za ção. Exis tem 29 sub -
go ver na do ri as na que le Esta do, a fim de que a co mu-
ni da de fi que mais pró xi ma do Go ver no, para que se
in vis ta mais em tu ris mo, edu ca ção, sa ú de, ha bi ta ção,
agri cul tu ra, cul tu ra, la zer e para que o jo vem te nha
von ta de e es pe ran ça de tra ba lhar na sua re gião, na
sua ci da de. San ta Ca ta ri na está im plan tan do esse
pro je to, a exem plo do que já ocor re em pa í ses da Eu -
ro pa, como Ho lan da, Ale ma nha, Itá lia e ou tros. V. Exª
se pre o cu pa com uma ques tão que abor dei hoje em
meu pro nun ci a men to e que, on tem, al guns Se na do-
res tam bém des cre ve ram. A no bre Se na do ra usa o
mi cro fo ne sem pre pre o cu pa da com a área so ci al,
com a mu lher, com a cri an ça, com o agri cul tor. V. Exª
é a Se na do ra dos de sas sis ti dos do nos so Bra sil, das
ca ma das so ci a is mais pre ju di ca das. Os pro nun ci a-
men tos que faz são fan tás ti cos e man têm aber tos os
olhos do Go ver no, para que tra te com ma i or abran-
gên cia os pro ble mas so ci a is. Por isso, que ro cum pri-
men tá-la. O Bra sil sa i rá da cri se no dia em que olhar -
mos para os ho mens do cam po, para a fa mí lia do
cam po. Toda a po pu la ção bra si le i ra terá co mi da na
mesa no dia em que o Go ver no co me çar a in ves tir
não nos la ti fun diá ri os, nos gran des em pre sá ri os do
cam po, mas no ho mem do cam po e na sua fa mí lia, no 
agri cul tor, na que le que tra ba lha 24 ho ras por dia, du -
ran te os 30 dias do mês. O agri cul tor pre ci sa de in cen-
ti vo, e não de um em prés ti mo de R$400,00 ou
R$600,00, por que esse va lor não paga se quer uma
par ce la de uma to ba ta. Ele pre ci sa de in cen ti vo, de
edu ca ção e de sa ú de para que seu fi lho dê con ti nu i-
da de ao que ini ci a ram seus avós e seus pais há mu i-
tos anos. Se na do ra Iris de Ara ú jo, pa ra be ni zo V. Exª
pelo pro nun ci a men to que faz. Re qui si ta rei có pia para
en ca mi nhar às fa mí li as agrí co las, a fim de que co nhe-
çam o pen sa men to de uma Se na do ra de Go iás que
se pre o cu pa com todo o Bra sil. Pa ra béns!

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço, no bre Se na dor Le o nel Pa van, o apar te.
Com mu i to pra zer, en vi a rei a S. Exª có pia do meu pro -
nun ci a men to, des de que, em seu con te ú do, seja in-
cor po ra do o pro nun ci a men to de V. Exª, que mu i to
con tri bui, pelo seu co nhe ci men to, para meu dis cur so.
A Mesa está me avi san do que devo ter mi nar. Cer ta-
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men te, Se na dor, eu con cor do quan do V. Exª apon ta o
êxo do ru ral como uma das ca u sas da mar gi na li da de
e da vi o lên cia em nos so País. Pes so as de i xam sua
co mu ni da de no cam po à pro cu ra de uma ilu são na ci -
da de gran de, ilu são essa que mu i tas ve zes a te le vi-
são, in cons ci en te men te, em seu afã de le var o la zer,
ofe re ce. Essas pes so as, em sua in con se qüên cia,
sem sa ber exa ta men te o que vão en con trar, di ri-
gem-se para a ci da de e aca bam por ter gran des di fi-
cul da des em se adap ta rem ao sis te ma ur ba no.

Assim, es ta mos cri an do tal vez uma fá bri ca de
mar gi na is. Por isso te mos pro cu ra do de tec tar o pro -
ble ma na ori gem, para com ba ter com efi ciên cia não
só os efe i tos, mas tam bém as ca u sas. E uma das ca u-
sas é a que V. Exª aca bou de apon tar. Por isso, faço
este pro nun ci a men to. Con cluo ago ra.

O in te ri or bra si le i ro tem sido res pon sá vel pe las
boas no tí ci as, bem ra ras, so bre a eco no mia bra si le i ra.
Por que ne gli gen ciá-lo? Por que pre te ri-lo no mo men-
to em que se de fi nem os in ves ti men tos pú bli cos, em
fa vor da in dús tria dos Esta dos mais ri cos?

Te nho cer te za de que, caso mude essa men ta li-
da de ur ba na e pre ten sa men te in dus tri a lis ta – digo
pre ten sa men te em ra zão do alto grau de tec no lo gia
que hoje está in se ri do no agro ne gó cio – as sis ti re mos
a uma ver da de i ra re vo lu ção no de sen vol vi men to e
pros pe ri da de do País!

É essa a mu dan ça e a au tên ti ca re vo lu ção que o 
povo bra si le i ro tan to es pe ra.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. Iris de Ara ú jo,
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. Au-
gus to Bo te lho.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Com a
pa la vra a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, por vin te mi nu tos.

A SRA ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
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, pú bli co
que nos as sis te, hoje qua se to dos os jor na is tra zem
ma té ria so bre as de ci sões to ma das on tem, como as
re la ti vas aos Esta dos ex por ta do res, que o Go ver no
Lula vi nha, há se ma nas, dis cu tin do.

Os jor na is di vul ga ram man che tes como: “Lula
ace i ta com pen sar Esta dos ex por ta do res”, “Lula de i xa
Go ver na do res sa tis fe i tos”, “Pre si den te ga ran te a cri a-
ção de um fun do para com pen sar per das de ar re ca-
da ção de ICMS dos Esta dos ex por ta do res”.

Esse as sun to, com cer te za, já foi mu i to dis cu ti-
do e de ba ti do pelo Con gres so Na ci o nal, pela so ci e-
da de, pe los di ver sos Go ver nos, por em pre sá ri os e
por to dos aque les que têm in te res se em que este
País dê cer to.

E esse não é um pro ble ma cri a do nes te Go ver-
no, mas um pro ble ma que her da mos. O Go ver no Lula
tem de mons tra do, e on tem, na re u nião dos Go ver na-
do res, ma ni fes tou sua po si ção fir me de que tem uma
pro pos ta de so lu ção. O Pará é um dos Esta dos que
mais so freu com essa per da. Para se ter uma idéia,
des de a apro va ção da Lei Kan dir, o Esta do do Pará
de i xou de ar re ca dar cer ca de R$500 mi lhões de re a is
de ICMS. 

Há cer ca de 15 dias, eu trou xe a este Ple ná rio
duas pro pos tas, en tre as qua is uma pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal que apre sen tei nes ta Casa,
jun ta men te com uma su ges tão de emen da à re for ma
tri bu tá ria. Entre guei as duas ao Re la tor da Re for ma
Tri bu tá ria, De pu ta do Fe de ral Vir gí lio Gu i ma rães. Eu
tam bém as en tre guei a téc ni cos do Mi nis té rio da Fa -
zen da. Na ver da de, a pro pos ta de emen da cons ti tu ci-
o nal re sul tou de um tra ba lho fe i to a par tir de dis cus-
sões de sen vol vi das em vá ri os se to res da so ci e da de:
se to res téc ni cos, se to res pro du ti vos, ju ris tas, es pe ci-
a lis tas na área. A mi nha ale gria foi ver que o Go ver no
Lula apro ve i tou pra ti ca men te tudo o que apre sen ta-
mos na nos sa pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal.

O fun do que exis tia e que, por von ta de do Go -
ver no an te ri or te ria ter mi na do em 2000, aca bou sen -
do pror ro ga do até 2002. E o atu al Go ver no ga ran tiu
que o fun do será pror ro ga do até o ano de 2006.

O fun do não re sol via to dos os pro ble mas. O Go -
ver no e ou tros se to res da so ci e da de se de bru ça ram
so bre o as sun to e nós trou xe mos a pro pos ta con cre ta
de cri ar um fun do de com pen sa ção di fe ren te dos mol -
des vi gen tes: um fun do que pode res sar cir os Esta -
dos ape nas pelo vo lu me ex por ta do. De acor do com a
nos sa pro pos ta, me ta de se ria pelo vo lu me, e me ta de
pelo sal do po si ti vo na ba lan ça co mer ci al. Ou seja, be -
ne fi cia prin ci pal men te os Esta dos que ex por tam mais 
do que im por tam.

Coincidentemente, o Governo apresenta a
mesma proposta. Foi divulgada uma tabela pela
imprensa contendo as novas regras. Há outra
coincidência. O fundo por nós proposto é composto
de dois impostos: o Imposto sobre o Produto
Industrializado e o Imposto de Importação. Também
a proposta do Governo retira recursos desses dois
impostos. Portanto, Senador Mão Santa, eu me sinto 
particularmente contemplada e feliz por ter
contribuído com a Reforma Tributária, mesmo que
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ela esteja tramitando na Câmara dos Deputados,
pois a nossa idéia foi absorvida e apresentada pelo
próprio Governo como uma solução.

Apre sen ta mos uma ou tra idéia ao Re la tor da
Re for ma Tri bu tá ria. Além de con tri bu ir es pe ci al men te
com os Esta dos emi nen te men te ex por ta do res mais
do que im por ta do res, além de di ver si fi car re cur sos re -
ti ran do-os tam bém do Impos to de Impor ta ção, apre -
sen ta mos um modo de pôr fim a um pro ble ma que
vem como uma bola de neve e che ga como uma bom -
ba re ló gio con tra cada Esta do ex por ta dor. E é exa ta-
men te isso que o Go ver no está exi gin do. Ele cria o
Fun do, mas exi ge que os Esta dos com pen sem as
em pre sas ex por ta do ras. Hoje na prá ti ca isso pou co
acon te ce. Mu i tos Esta dos fi cam com os cré di tos das
em pre sas nas Se cre ta ri as das Fa zen das e, com isso,
não há a de so ne ra ção.

A nossa proposta é de securitizar, de transformar
esses créditos em títulos públicos, para que possam
servir para pagamentos de tributos. Assim, a União
pode compensar, descontando isso de cada Estado de
acordo com o recolhimento de ICMS. Isso também
constitui uma forma de desarmar a bomba relógio.

Por tan to, que ro elo gi ar o nos so Go ver no e to dos
aque les que con tri bu í ram para a pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal que fi ze mos e para a pro pos ta de se cu-
ri ti za ção de trans for mar em tí tu los pú bli cos es ses cré -
di tos de ICMS, que en tre ga mos ao Re la tor e aos téc -
ni cos do Mi nis té rio da Fa zen da.

Ou tro pon to que con si de ra mos im por tan te.
Esse fun do não deve ser eter no, mas tem po rá rio.
Com cer te za, o Go ver no já co lo cou isso de for ma
mu i to cla ra. Esse fun do só tem ra zão de exis tir en -
quan to a co bran ça do ICMS for fe i ta na ori gem. A
par tir do mo men to em que ela for fe i ta no des ti no,
no con su mo, per de sua ra zão de exis tir, por que,
com cer te za, os Esta dos ex por ta do res não pre ci sa-
rão mais des se fun do.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro di zer que hoje é um mo ti vo de ale gria para nós,
por ter mos tido, pelo Go ver no Lula, so lu ção con cre ta
para um pro ble ma de tan tos anos de Go ver no Fer -
nan do Hen ri que. Apre sen tei uma pro pos ta que foi fru -
to de dis cus são por vá ri as pes so as, por se to res da
so ci e da de, e fico fe liz por ver que a nos sa pro pos ta
foi, en fim, aca ta da e que o Go ver no apro ve i tou to das
as nos sas idéi as, prin ci pal men te com re la ção a como
se cons ti tu ir o fun do.

O Go ver no não de ter mi nou se é 50%, por exem -
plo, se gun do o vo lu me de ex por ta ção e 50% se gun do
o sal do da ba lan ça co mer ci al, o sal do po si ti vo, ou
seja, me ta de para aque les Esta dos que ex por tam

mais do que im por tam. Ele diz que isso será de ter mi-
na do por lei com ple men tar, que será por nós de fi ni da.
E eu já es tou aqui apre sen tan do uma pro pos ta que é
para dis cus são do Con gres so. É uma pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal que, com cer te za, será alvo de 
de ba tes. Espe ro que pos sa mos fa zer o me lhor, já
que, sem dú vi da, os Esta dos ex por ta do res con tri bu-
em para a ba lan ça co mer ci al bra si le i ra e, por tan to,
para o País in te i ro, para di mi nu ir o ris co Bra sil. Com
isso, es ta mos con tri bu in do não só para aque les Esta -
dos, mas prin ci pal men te para o País. Como dis se o
Re la tor da re for ma tri bu tá ria, De pu ta do Vir gí lio Gu i-
ma rães, quan do apre sen ta mos a pro pos ta, “o Pará já
con tri bu iu mu i to com o Bra sil; está no mo men to tam -
bém de o Bra sil con tri bu ir com o Esta do do Pará”. Era
esse o re gis tro po si ti vo que eu gos ta ria de fa zer.

Eu tam bém pe di ria li cen ça para fa zer um re gis-
tro mu i to im por tan te do que ocor reu des de o meio da
se ma na pas sa da, sen do con clu í do na no i te de sá ba-
do. Subi à tri bu na na sex ta-fe i ra e pro nun ci ei-me para
o Bra sil in te i ro, fa zen do um ape lo à Com pa nhia Vale
do Rio Doce, ao Mi nis té rio da Jus ti ça, para que se re -
sol ves se, de for ma pa cí fi ca, o im pas se cri a do en tre a
co mu ni da de in dí ge na dos Pa ra ka te gê, dos ín di os Ga -
vião, e a Com pa nhia Vale do Rio Doce. Os ín di os ocu -
pa ram a fer ro via e in ter rom pe ram o trá fe go para re i-
vin di car o cum pri men to de um com pro mis so as su mi-
do. A ata da re u nião em que foi as su mi do esse com -
pro mis so en con tra-se aqui co nos co. A Com pa nhia
as su miu, por meio de seu re pre sen tan te, o com pro-
mis so, des de o dia 13 de agos to do ano pas sa do, de
re for mar trin ta ca sas da al de ia. Esse com pro mis so
não ha via sido cum pri do até a se ma na pas sa da, mais 
de dez me ses de po is de ter sido fir ma do não só di an-
te da co mu ni da de in dí ge na, mas tam bém dos re pre-
sen tan tes da Fu nai e do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral.

Pre o cu pa da com essa si tu a ção de con fli to, es ti-
ve no Mu ni cí pio de Ma ra bá. Che guei na sex ta-fe i ra à
no i te e par ti ci pei de todo o pro ces so de ne go ci a ção. A
co mu ni da de in dí ge na, de for ma es pon tâ nea, re ti-
rou-se da fer ro via, ace i tan do ne go ci ar, como o fez a
Com pa nhia Vale do Rio Doce. Se che gás se mos a
bom ter mo, tudo bem; caso con trá rio – e essa era mi -
nha pre o cu pa ção –, a co mu ni da de afir mou que vol ta-
ria a ocu par a fer ro via.

É ló gi co que não po de mos de i xar de di zer que
ocu par uma fer ro via é um ato le gal. No en tan to, não
se pode di zer que a ação dos in dí ge nas pode com pa-
rar-se a um ato cri mi no so. Quem está sim ples men te
re i vin di can do um com pro mis so as su mi do, in clu si ve
pe ran te o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, não tem ne nhu-
ma in ten ção cri mi no sa, mas quer ape nas cha mar a

16824 Qu ar ta-fe i ra  2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    53ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



aten ção, na ten ta ti va de que essa so lu ção che gue a
me lhor ter mo.

Qu e ria di zer a to dos que, gra ças a Deus e tam -
bém ao es for ço – ne ces sá rio re gis trar – do Pro cu ra dor
da Re pú bli ca Dr. Sid ney Ma dru ga, in can sá vel em con -
du zir os en ten di men tos da me lhor for ma pos sí vel, as
ne go ci a ções, que du ra ram ho ras, dias, ob ti ve ram êxi to.
Che ga mos, ao fi nal, a um ter mo de com pro mis so e as -
sun ção de res pon sa bi li da des em que a Com pa nhia do
Vale do Rio Doce as su me o com pro mis so de, a par tir do 
dia 15 de agos to, cons tru ir 15 no vas ca sas e re for mar
as 32 exis ten tes nes sa co mu ni da de in dí ge na, co mu ni-
da de que so fre hoje de uma gra ve do en ça, a tu ber cu lo-
se. Além dis so, a Com pa nhia Vale do Rio Doce as su miu
o com pro mis so de re pas sar a essa co mu ni da de uma
par ce la no va lor de R$250.000,00 e mais duas par ce las
de R$200.000,00, re fe ren tes aos me ses de ju lho, agos -
to e se tem bro, até que a Co mis são Mul ti dis ci pli nar, for -
ma da a par tir de um ter mo de re fe rên cia cri a do pela Fu -
nai, pos sa es ta be le cer o va lor cor re to que deve ser re -
pas sa do para essa co mu ni da de in dí ge na.

É pre ci so que sa i ba mos en ten der a re a li da de
em que vi vem os ín di os, os ver da de i ros do nos des sa
ter ra. Aqui está a ata em que a Com pa nhia Vale do
Rio Doce, no dia 13 de agos to, com pro me te-se a
cons tru ir as ca sas, o que não fez.

Che ga mos a um fi nal fe liz, mas acom pa nha re-
mos o cum pri men to des se ter mo de com pro mis so.
Estra nha men te, a Com pa nhia Vale do Rio Doce co lo-
cou uma nota na im pren sa di zen do que se ria um ter -
mo de en ten di men to. Eu es ta va lá e as si nei o ter mo,
que está aqui para to dos ve rem. Tra ta-se de um ter mo
de com pro mis so e as sun ção de obri ga ções, ce le bra-
do pe ran te a Pro cu ra do ria da Re pú bli ca em Ma ra bá,
no Esta do do Pará, en tre a Com pa nhia Vale do Rio
Doce e a co mu ni da de in dí ge na Pa ra ka te gê. O ter mo
de com pro mis so vem as si na do pelo Pro cu ra dor Dr.
Sid ney Ma dru ga e por mim, Se na do ra Ana Jú lia Ca re-
pa. Assi nam ain da re pre sen tan tes da Fu nai na ci o nal,
da Fu nai em Ma ra bá, da Com pa nhia Vale do Rio
Doce e da co mu ni da de in dí ge na.

Esta mos to dos de pa ra béns. Mas eu gos ta ria de 
fa zer uma su ges tão: que a Com pa nhia Vale do Rio
Doce se pre pa re me lhor, in clu si ve com a con tra ta ção
de pes so as que pos sam tra tar com a co mu ni da de in -
dí ge na, com pes so as com a qual a Com pa nhia te nha
re la ci o na men to, por que per ce be mos uma fra gi li da de
na re la ção da Com pa nhia com a so ci e da de ci vil, prin -
ci pal men te no Esta do do Pará. É ne ces sá rio que a
Com pa nhia res pe i te me lhor a so ci e da de do Esta do
do Pará e não pas se a ima gi nar que ape nas com no -
tas ela irá res ta be le cer esse res pe i to. Isso não é ver -

da de i ro, até por que par te des sas no tas não cor res-
pon de à ver da de.

Pa ra be ni zo o Pro cu ra dor da Re pú bli ca, pa ra be-
ni zo a pos tu ra pa cí fi ca dos ín di os, pa ra be ni zo a Fu nai
(Fun da ção Na ci o nal do Indio) e pa ra be ni zo, sim, ao fi -
nal, a Com pa nhia Vale do Rio Doce, por que ace i tou
ne go ci ar e tam bém ce deu, em al guns mo men tos di fi-
cí li mos a que che ga mos nes sa ne go ci a ção. Mas,
como Se na do ra, irei acom pa nhar para que não ocor -
ram mais si tu a ções como essa e para que pos sa mos,
ao fi nal e ao cabo, res pe i tar aque les que não pe di ram
para a fer ro via pas sar nas suas ter ras. Nós é que fo -
mos lá; nós é que le va mos a eles, in clu si ve, ou tra re a-
li da de. Por tan to, Se na do res, é ne ces sá rio que res pe i-
te mos aque les que aqui es ta vam quan do che ga mos,
como me re cem.

Com cer te za é tam bém o mo men to de uma
nova re la ção, que acre di to que es ta mos ten do, até
por con ta do novo Go ver no. Che ga re mos até mes mo
a um pro je to de de sen vol vi men to sus ten tá vel nes sa
co mu ni da de in dí ge na.

Como V. Exas po dem ver, hoje é um dia fe liz para
nós, por ter mos con se gui do per ce ber que o Go ver no
as su miu a nos sa pro pos ta na Re for ma Tri bu tá ria e por
ter mos che ga do ao fi nal de uma ne go ci a ção mu i to ten -
sa en tre a co mu ni da de in dí ge na e a Com pa nhia Vale do 
Rio Doce em paz e tran qüi li da de. Hoje, com cer te za, é
um dia de co me mo ra ção não só para nós, do Esta do do 
Pará, mas para to dos os bra si le i ros.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -

ce do a pa la vra ao Exmº Sr. Se na dor Pa u lo Octá vio
por 20 mi nu tos.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – É com
mu i ta hon ra que as so mo a tri bu na, no mo men to em
que o ilus tre Se na dor Au gus to Bo te lho, re pre sen tan te
de Ro ra i ma, pre si de esta pri me i ra ses são não-de li be-
ra ti va de ju lho de 2003.

Antes de mais nada, eu gos ta ria de re gis trar o
meu des con ten ta men to com o fato ocor ri do on tem,
no Pa lá cio do Pla nal to. Sr. Pre si den te, acre di to na de -
mo cra cia. Acre di to que o Bra sil avan çou mu i to e que
vi ve mos num País em que as ins ti tu i ções es tão for tes
e são res pe i ta das.

Na úl ti ma sex ta-fe i ra, em pro nun ci a men to in fe-
liz, o Pre si den te da Re pú bli ca ma ni fes tou o de se jo de
ver go ver nan do Bra sí lia o can di da to der ro ta do na ele -
i ção do ano pas sa do. Isso mo ti vou que o Go ver na dor
ele i to de Bra sí lia, mu i to acer ta da men te, não es ti ves-
se pre sen te na re u nião com to dos os Go ver na do res,
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pro mo vi da no Pa lá cio pelo Pre si den te da Re pú bli ca.
Foi de sig na da a Exmª Srª Vice-Go ver na do ra, uma
mu lher de fi bra, de mo cra ta, que pa u tou a sua vida lu -
tan do pe los mais ne ces si ta dos e pelo so ci al. Uma dig -
na re pre sen tan te da mu lher bra si le i ra e do povo de
Bra sí lia.

E, para a nos sa sur pre sa, a nos sa Go ver na do-
ra, re pre sen tan do o povo da nos sa ci da de, re pre sen-
tan do dois mi lhões de bra si le i ros, dois mi lhões de
bra si li en ses, foi va i a da no Pa lá cio do Pla nal to, que
tem de ser uma re fe rên cia para o País. Aque le é um
pa lá cio onde to dos os bra si le i ros, de to dos os Par ti-
dos e ide o lo gi as, de vem ser res pe i ta dos.

Moro em Bra sí lia há qua ren ta e dois anos. Che -
guei aqui me ni no, acom pa nhei o go ver no de vá ri os
Pre si den tes. Já es ti ve no Pa lá cio cen te nas de ve zes;
já as sis ti a todo tipo de ce ri mô nia, mas nun ca ouvi fa -
lar que um re pre sen tan te do povo bra si le i ro ti ves se
sido va i a do den tro do Pa lá cio do Pla nal to.

É tris te para Bra sí lia, é tris te para a de mo cra cia,
é tris te para as ins ti tu i ções. Pre o cu pa-me mu i to o que
ocor reu on tem. O res pe i to e a edu ca ção de vem pa u-
tar as ce ri mô ni as ofi ci a is.

Qu e ro aqui re gis trar o pe sar da po pu la ção de
Bra sí lia, que foi ofen di da, on tem, numa ce ri mô nia ofi-
ci al. De i xo os meus cum pri men tos a Ma ria de Lour -
des Aba dia, pes soa que res pe i to e ad mi ro, e que é a
Vice- Go ver na do ra des ta ci da de. S. Exª não me re cia
re ce ber o que ocor reu on tem.

Sei que o Pre si den te, em um ges to ca ri nho so,
abra çou-a e pro cu rou res ga tar a for ma li da de da ce ri-
mô nia, mas o es tra go foi fe i to. Cabe ao Pa lá cio do
Pla nal to im pe dir que ma ni fes ta ções des sa na tu re za
vol tem a ocor rer numa Casa que re pre sen ta a Re pú-
bli ca Bra si le i ra, o Po der Pú bli co e o Pre si den te da Re -
pú bli ca. Isso é mu i to sé rio. E en ten do que fa tos como
esse não de vem ocor rer mais no nos so País.

Mas, Sr. Pre si den te, vim aqui hoje fa lar so bre o tu -
ris mo. O tu ris mo, como o seg men to eco nô mi co que
mais gera em pre gos e que mais se de sen vol ve rá no
mun do, con for me da dos da Orga ni za ção Mun di al de
Turis mo, exi ge dos ci da dãos cons ci en tes do as sun to
um ver da de i ro “mu ti rão” no sen ti do exa ta men te de cri ar
uma men ta li da de de tu ris mo em to dos os bra si le i ros.

Pre ci sa mos re al men te “fa zer a ca be ça” não so -
men te dos pro fis si o na is que ope ram no se tor – e são
lis ta das 52 ati vi da des pro fis si o na is en vol vi das com o
tu ris mo –, des de o mo to ris ta de táxi, o gar çom, os se -
to res de trans por tes, ali men ta ção, la zer e en tre te ni-
men to, até as au to ri da des mu ni ci pa is, es ta du a is e fe -
de ra is, num tra ba lho de con ven ci men to da so ci e da de

bra si le i ra, para que con si de re o tu ris mo um dos mais
im por tan tes ala van ca do res da nos sa eco no mia.

O sa u do so Se na dor Má rio Co vas cu nhou uma
fra se que tra duz a vo ca ção do Bra sil para o tu ris mo:
“Há cin co sé cu los, o Bra sil des co briu sua vo ca ção: o
tu ris mo”. É evi den te que o Bra sil foi des co ber to para o 
tu ris mo, mas ain da não se des co briu para o tu ris mo,
que pre ci sa ser ur gen te men te res ga ta do como o nos -
so seg men to eco nô mi co mais im por tan te.

É che ga da a hora de o Bra sil apro ve i tar-se da si -
tu a ção mun di al do tu ris mo, que se en con tra em gran -
de mu ta ção, em fun ção dos aten ta dos ter ro ris tas,
prin ci pal men te os de 11 de se tem bro de 2001, em
Nova Ior que, e os mais re cen tes, como os da casa no -
tur na de Bali e o do te a tro de Mos cou.

O em pre sá rio Antô nio Ermí rio de Mo ra es, mu i to
sa bi a men te, cha ma-nos a aten ção, em ar ti go pu bli ca-
do no Jor nal do Bra sil, so bre o fato de que está ha -
ven do um re di re ci o na men to do tu ris mo mun di al, com
o de crés ci mo do tu ris mo nos pa í ses ví ti mas da vi o-
lên cia e de aten ta dos ter ro ris tas e o acrés ci mo sig ni fi-
ca ti vo do nú me ro de tu ris tas nos pa í ses me nos afe ta-
dos pelo pe ri go da guer ra e do ter ro ris mo, como é o
caso da Chi na, que tem tido um cres ci men to do tu ris-
mo em tor no de 13% ao ano.

Sa be mos que o tu ris mo tem re gis tra do cres ci-
men to re cor de nos úl ti mos anos, su pe ran do, ape sar
da cri se, a in dús tria au to mo bi lís ti ca do Ja pão, a agri -
cul tu ra nos Esta dos Uni dos e os ban cos na Su í ça,
res pon den do por 10% do PIB mun di al.

Ape sar dos efe i tos ne ga ti vos dos aten ta dos ter -
ro ris tas, 2002 pode ser con si de ra do um dos me lho res
anos para o trá fe go in ter na ci o nal de tu ris tas. É que,
pela pri me i ra vez na his tó ria, foi ul tra pas sa da a mar ca
de 700 mi lhões de che ga das, mas com o re gis tro da
mu dan ça do eixo: a Amé ri ca per deu a he ge mo nia
mun di al do tu ris mo, pas san do a Ásia e o pa cí fi co para 
o pri me i ro e se gun do pa ta ma res.

E sa be mos mais que o tu ris mo tem uma ca rac-
te rís ti ca ím par: ao con trá rio das in dús tri as de pon ta,
de alta tec no lo gia, o tu ris mo é sem pre fon te ge ra do ra
de em pre gos, res pon sá vel pela ab sor ção de 1 em
cada 9 tra ba lha do res do pla ne ta. O tu ris mo é um for te
ele men to de in du ção de eco no mi as em de sen vol vi-
men to, como fon te ge ra do ra de em pre gos. O se tor
cos tu ma lis tar 52 ati vi da des e seg men tos di fe ren tes
da eco no mia, como já men ci o nei an te ri or men te.

Ocu pan do do 29º lu gar no ran king da OMT,
Orga ni za ção Mun di al de Tu ris mo, como des ti no tu rís-
ti co mun di al, o Bra sil re ú ne as con di ções em po ten ci-
al de se qua li fi car mais em ter mos de tu ris mo.
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Mas, en quan to a Chi na re gis trou em 2000 um to -
tal de 75 mi lhões de tu ris tas, apre sen ta mos o pí fio re-
sul ta do de 5 mi lhões. É uma gran de di fe ren ça, e tal fato
exi ge de to dos os en vol vi dos no se tor um es for ço re do-
bra do para que brar as bar re i ras, os pre con ce i tos, o des -
co nhe ci men to que o es tran ge i ro tem do nos so País.

É lon go o ca mi nho a ser per cor ri do. Pre ci sa mos
agir em vá ri as fren tes, des de o tre i na men to de re cur sos
hu ma nos, área em que nos en con tra mos mu i to atra sa-
dos, pas san do por in fra-es tru tu ra de trans por tes, de es -
tra das, de rede ho te le i ra, de res ta u ran tes etc.

Por isso, da mos um voto de con fi an ça no novo
Pla no Na ci o nal de Tu ris mo, que tem como me tas tor -
nar o tu ris mo o ma i or item de ex por ta ção do Bra sil,
com o in gres so de R$8 bi lhões até o ano de 2006, ge -
ran do 1,2 mi lhões de em pre gos di re tos, que cor res-
pon de a mais de um dé ci mo dos 10 mi lhões de pos tos
de tra ba lho que o Pre si den te Lula anun ci ou como
meta de seu Go ver no.

Ou tra meta do Pla no é o au men to de 40 mi lhões
para 60 mi lhões do nú me ro de che ga das aé re as in-
ter nas, in cre men tan do o tu ris mo in ter no. Os des ti nos
tu rís ti cos mais tra di ci o na is do Bra sil, como as lin das
pra i as quen tes do Nor des te, o Pan ta nal de Mato
Gros so, a Ama zô nia, as Ca ta ra tas de Igua çu, as be le-
zas his tó ri cas de Mi nas, da Ba hia e do Rio de Ja ne i ro,
to dos es ses des ti nos de vem ser pro mo vi dos para
atra ir não só os es tran ge i ros como tam bém os bra si-
le i ros. Sem fa lar de Bra sí lia, que, por sua ar qui te tu ra e 
ur ba nis mo ím pa res, sím bo lo da cri a ti vi da de e do ar ro-
jo do povo bra si le i ro, deve ser re ve ren ci a da pe los bra -
si le i ros, como os nor te-ame ri ca nos re ve ren ci am
Was hing ton.

É ne ces sá rio que o Go ver no des bu ro cra ti ze e
agi li ze a apli ca ção dos fi nan ci a men tos pú bli cos des ti-
na dos ao tu ris mo, que o Pre si den te Lula anun ci ou te -
rem sido dis po ni bi li za dos em R$1,8 bi lhão. E que a
se gu ran ça seja re for ça da, ao mes mo tem po em que
se com ba te o de sem pre go, gran de in du tor da cri mi-
na li da de.

Só um ver da de i ro mu ti rão na ci o nal que una to -
dos os seg men tos em pre sa ri a is e pro fis si o na is en vol-
vi dos com o tu ris mo, um res ga te da nos sa auto-es ti-
ma, tal qual ocor reu com a cons tru ção de Bra sí lia, em 
que o “je i ti nho bra si le i ro” não sig ni fi que que bra-ga-
lhos, não re sul te em co i sas mal fe i tas ou im pro vi sa-
das, mas numa for ma cri a ti va de o povo bra si le i ro re -
ce ber bem o tu ris ta, ser pro fis si o nal, ser tre i na do, ofe -
re cer con for to, la zer, en tre te ni men to, di ver sões,
shows e ale gri as. A in ter ven ção do ho mem aqui fun -
ci o na não como con tra pon to, mas como um com ple-
men to na tu ral, uma har mo nia do ho mem com essa

na tu re za es plen do ro sa, essa na tu re za sem de ser tos,
sem tu fões, sem vul cões, sem ca ta clis mas nem qua -
is quer ou tros ti pos de fe nô me nos pre ju di ci a is ao ser
hu ma no.

O Bra sil é uma dá di va di vi na em ter mos de na tu-
re za e de povo. Pre ci sa mos mos trar isso aos bra si le i ros
e ao mun do. Re cen te men te, um gru po de Se na do res
mem bros da Sub co mis são de Turis mo, li ga da à Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral, vi si-
tou a Estân cia Eco ló gi ca Sesc Pan ta nal, acom pa nha do
dos De pu ta dos Fe de ra is Ro nal do Vas con ce los, Pre si-
den te da Sub co mis são de Tu ris mo da Câ ma ra, e Alex
Can zi a ni, Pre si den te da Fren te Par la men tar de Tu ris mo.
Este ve tam bém co nos co o ilus tre Se na dor Mão San ta,
pre sen te nes te mo men to, re pre sen tan do o povo pi a u i-
en se. Fo mos a con vi te da Con fe de ra ção Na ci o nal do
Co mér cio, en ti da de que con gre ga o se tor de co mér cio,
ser vi ços e tu ris mo em pre sa ri al no Bra sil e que ge ren cia
as en ti da des Sesc e Se nac.

O Ho tel Sesc Por to Cer ra do, en tre os Mu ni cí pi-
os de Po co né e Ba rão de Mel ga ço, está si tu a do numa 
das re giões mais pri vi le gi a das pe las be le zas na tu ra is
do pan ta nal nor te e foi con ce bi do com to dos os cu i da-
dos am bi en ta is. O ho tel está apto a ope rar nos pe río-
dos de seca e che ia, como par te de uma in fra-es tru tu-
ra de la zer e hos pe da gem da Estân cia Eco ló gi ca
Sesc Pan ta nal, que ocu pa uma área de apro xi ma da-
men te 110 mil hec ta res, ma i or, por tan to, que al guns
pa í ses do mun do.

Ali, os co mer ciá ri os e seus de pen den tes des fru-
tam, a pre ços ex tre ma men te ba i xos, de todo um es -
pa ço de con for to, em meio a uma es tru tu ra que re fle te
o so nho dos edu ca do res am bi en ta is na bus ca de uma 
cons ciên cia eco ló gi ca.

Po de mos afir mar que co nhe ce mos um ho tel
eco lo gi ca men te cor re to, onde tudo é pen sa do em ter -
mos de res pe i to e con ví vio har mô ni co com a na tu re-
za, com op ções de pas se i os eco ló gi cos, ca mi nha das
rús ti cas, pas se i os de char re te, de bi ci cle ta, de bon de,
a ca va lo e em bar cos.

A Estân cia Eco ló gi ca Sesc Pan ta nal está, por -
tan to, per fe i ta men te ade qua da à edu ca ção am bi en tal
e à pes qui sa ci en tí fi ca, con tem pla a pre ser va ção e o
uso sus ten tá vel de ri quís si mos re cur sos na tu ra is as -
so ci a dos a pro gra mas re cre a ti vos, edu ca ti vos e aca -
dê mi cos para pú bli cos di ver si fi ca dos, in clu si ve tu ris-
tas na ci o na is e es tran ge i ros. Por isso, é uma área le -
gal men te con si de ra da Re ser va Par ti cu lar do Pa tri mô-
nio Na tu ral, RPPN.

Ti ve mos opor tu ni da de de co nhe cer tu ris tas até
de pa í ses que não ima gi ná va mos, como a Eslo vê nia,
re cém-vin da de uma guer ra ci vil.
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Em meio à rica fa u na, à flo ra, às águas dos rios
Cu i a bá e São Lou ren ço, co nhe ce mos um Bra sil que
tem mu i to a ofe re cer ao mun do em ter mos de eco tu-
ris mo.

O mun do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
está ávi do por eco tu ris mo, por co nhe cer na tu re zas
pre ser va das, como a do Pan ta nal. E o Bra sil é um dos 
pou cos pa í ses do mun do que tem mu i to, tem tudo a
ofe re cer nes sa área. E a Estân cia Eco ló gi ca Sesc
Pan ta nal, com cin co uni da des ope ra ti vas in te gra das
por con tin gên ci as ge o grá fi cas e so ci a is, tem o Pan ta-
nal como seu ve tor pe da gó gi co. O Pan ta nal que ver te
e con ver te os ho mens a uma nova vi são do mun do,
por se di ar uma das mais fan tás ti cas ân co ras da vida
ani mal e ve ge tal do pla ne ta; pela ri que za e be le za de
sua bi o di ver si da de; por ser ele, na tu ral men te, um re-
vol ve dor de men tes, que pre dis põe o ser hu ma no a
mu dan ças; por fa ci li tar ao ho mem a com pre en são do
mun do fora dos es pa ços aca dê mi cos e ur ba nos, ali
onde o ho mem é par te in trín se ca da na tu re za.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa u lo
Octá vio, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Com o
ma i or pra zer, con ce do o apar te ao ilus tre mem bro da
Sub co mis são de Tu ris mo, que par ti ci pou co nos co
des sa aven tu ra de co nhe cer o Sesc Pan ta nal, Se na-
dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa u lo
Octá vio, tes te mu nho o apre ço que V. Exª con se gue
hoje em Bra sí lia e no Bra sil. V. Exª é um po lí ti co de
pers pec ti vas in ve já ve is, em Bra sí lia e no Bra sil. Em
pri me i ro lu gar, cum pri men to-o pela co ra gem, por que
o gran de erro do PT é con fun dir de mo cra cia com
anar quia. Nun ca dan tes, em 502 anos, foi re la ta da
uma vaia a uma au to ri da de pú bli ca no Pa lá cio da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca. Em se gun do lu gar, o Pi a uí já
en si nou esta jus ti ça: essa cas sa ção é gol pe. No Pi a uí,
o povo cas sou os cas sa do res. Nos sos cum pri men tos
tam bém por ter le van ta do essa im por tan te ban de i ra
de ri que za, de re cur so, de em pre go, pois a gran de
des gra ça des te País é o de sem pre go. O Bra sil apa re-
cia como vice-cam peão do de sem pre go, mas cre io
que ago ra pas sou a cam peão. Esti ve em Cu i a bá, a
con vi te de V. Exª, e, com a mi nha Adal gi za, fui à pra ça
na ma nhã se guin te, de po is da mis sa, e vi uma mul ti-
dão numa fila. Ha via uns ca be le i re i ros do Sesc pin-
tan do e pen te an do ca be los. Apro xi mei-me com Adal -
gi za, e per gun ta mos se a fila era para pin tar o ca be lo.
E res pon de ram que eram to dos apren di zes. Cin co mil
cu i a ba nos es ta vam se can di da tan do a um em pre go
ofe re ci do pelo Sine lo cal. Então, o tu ris mo dá o em-
pre go e mais, como di zia São Fran cis co: “onde hou -

ver tris te za, que eu leve a ale gria”, traz a ale gria e a
fe li ci da de que to dos me re ce mos. Qu e ro lhe di zer que
ain da que ro vo tar em V.Ex.ª para Pre si den te do Bra -
sil. Meus cum pri men tos.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Se na dor
Mão San ta, V. Exª me co mo ve e pri vi le gia com seu
apar te.

Qu e ro di zer que é um pri vi lé gio para to dos nós.
Para mim, para o Se na dor Au gus to Bo te lho, que pre -
si de esta ses são, para o Se na dor Hé lio Cos ta e para
to dos os pre sen tes, é uma sa tis fa ção con vi ver com a
sa be do ria que V. Exª sou be con quis tar na sua vida
pú bli ca, no seu cons tan te con ta to com a po pu la ção
mais ca ren te, na sua vida como mé di co. A con vi vên-
cia com V. Exª, Se na dor, nos de i xa, em to dos mo men-
tos, pra ze ro sos.

Nós, Mem bros da Sub co mis são de Tu ris mo, ti ve-
mos o pri vi lé gio – o Se na dor Le o nel Pa van não pôde
par ti ci par – de des fru tar da con vi vên cia com V. Exª e
sua es po sa, D. Adal gi sa, por al guns dias no Pan ta nal,
quan do pu de mos co lher tan tas in for ma ções im por tan-
tes da his tó ria po lí ti ca não só bra si le i ra, mas mun di al.
V. Exª nos pas sou tan tos co nhe ci men tos que que ro re -
gis trar a gra ti dão de ter tido a opor tu ni da de de tê-lo tido 
como com pa nhe i ro nes sa vi a gem.

Espe ra mos e ace i ta re mos, sim, o seu con vi te
para vi si tar o Pi a uí. Lá que ro es tar ao lado do Se na dor
Le o nel Pa van, como Mem bro da Co mis são de Tu ris-
mo, vi si tan do o seu Esta do. Será um pri vi lé gio vi ver o
Pi a uí ao seu lado, Se na dor!

O Sr. Hé lio Cos ta (PDMB – MG) – Se na dor Pa -
u lo Octá vio!

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Ouço V.
Exª, Se na dor Hé lio Cos ta!

O Sr. Hé lio Cos ta (PDMB – MG) – Gos ta ria, ra -
pi da men te, de cum pri men tar V. Exª pela de fe sa, sem -
pre tão bo ni ta, da ci da de de Bra sí lia. Bra sí lia, foi cri a-
da por um mi ne i ro, o nos so que ri do Jus ce li no, e per -
ma nen te men te de fen di da por V. Exª. Tam bém de se jo
lem brar que o Se na dor Pa u lo Octá vio é um mi ne i ro da 
nos sa be lís si ma ci da de de La vras, lá na re gião das
ver ten tes de Mi nas Ge ra is.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Onde V.
Exª é tão bem vo ta do, Se na dor Hé lio Cos ta.

O Sr. Hé lio Cos ta (PDMB – MG) – Sem pre, mu i-
to lem bra do pelo que ri dís si mo povo de La vras. Então,
fi ca mos mu i to or gu lho sos do tra ba lho que V. Exª vem
re a li zan do, de fen den do per ma nen te men te a nos sa
que ri da Ca pi tal e, so bre tu do, des ta lem bran ça sem -
pre pre sen te: Bra sí lia e Jus ce li no.
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O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Se na dor
Hé lio Cos ta, mu i to obri ga do pelo apar te.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho. Fa zen-
do soar a cam pa i nha) – Con sul to o Ple ná rio so bre a
pror ro ga ção da ses são por 10 mi nu tos, para que o
ora dor con clua sua ora ção e o Se na dor Ga ri bal di pos -
sa fa lar. (Pa u sa)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror ro-
ga da a ses são por 10 mi nu tos.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, não pre ci sa rei de mais do que três mi nu tos
para en cer rar o meu pro nun ci a men to.

Vi mos, Sr. Pre si den te, que gra ças a uma nova
men ta li da de, mu i tos ani ma is, an tes ame a ça dos de
ex tin ção, es tão su per po vo an do aque le es pa ço, como
é o caso, in clu si ve, dos ja ca rés. Nun ca vi uma po pu la-
ção tão gran de de ja ca rés como nes sa vi a gem ao
Pan ta nal. A quan ti da de de ja ca rés exis ten te im pres si-
o nou a to dos e pro vo cou, em quan tos as sis tem àque -
le es pe tá cu lo do mun do ani mal, a per gun tar se não é
hora de os téc ni cos li be ra rem uma ca ça da con tro la da
aos ja ca rés, de for ma as sis ti da e ra ci o nal, para evi tar
uma su per po pu la ção que, se gun do os en ten di dos,
pode pre ju di car a po pu la ção de pe i xes, ví ti mas pre-
da tó ri as dos ja ca rés.

As duas Sub co mis sões de Tu ris mo do Se na do
Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos e a Fren te Par la-
men tar de Tu ris mo as si na ram um pro to co lo com a
Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio vi san do o es ta-
be le ci men to de uma par ce ria no sen ti do de unir mos
es for ços para o de sen vol vi men to do tu ris mo na ci o nal.

Ali em Por to Cer ca do, fi ze mos um pla ne ja men to
es tra té gi co para a atu a ção das Sub co mis sões de Tu-
ris mo. Di ver sas ações já es tão re sul tan do em fun ção
des sa par ce ria. Den tro de al guns dias, ini ci a re mos
um pro gra ma de TV de 30 mi nu tos, quin ze nal, a ser
exi bi do por emis so ras de todo o País.

Pre ten de mos re u nir os go ver na do res e se cre tá-
ri os de tu ris mo dos Esta dos em tor no da cons ci en ti-
za ção da ne ces si da de de au men tar mos os in ves ti-
men tos em tu ris mo pe los Esta dos e no Orça men to da 
União. Para isso, os par la men ta res li ga dos ao tu ris mo
vão man ter um en con tro com o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va a fim de le var a nos sa pre o cu pa ção com
a ne ces si da de de alo ca ção de mais re cur sos para o
tu ris mo. Cer ta men te o Se na dor Hé lio Cos ta vai nos
acom pa nhar nes se en con tro.

Va mos re ver toda a le gis la ção em tra mi ta ção
nas duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal so bre tu ris-
mo, para es ta be le cer mos pri o ri da des e pro cu rar mos
agi li zar as mais ur gen tes, como as mu dan ças na le -

gis la ção tra ba lhis ta re la ti va à con tra ta ção de tra ba lho
tem po rá rio para o tu ris mo.

Qu e re mos, pois, cum pri men tar o Pre si den te da
CNC – Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio, Dr.
Antô nio de Oli ve i ra San tos, pela lu ci dez em pri o ri zar o 
tu ris mo no âm bi to de atu a ção da que la en ti da de que,
atra vés do Sesc, pra ti can do o tu ris mo so ci al, e o Se -
nac, tre i nan do e qua li fi can do mão-de-obra es pe ci a li-
za da para o tu ris mo, dá sua con tri bu i ção para o de-
sen vol vi men to do tu ris mo na ci o nal.

O Sesc tem 3.348 pon tos de aten di men to lo ca li-
za dos em to dos os Esta dos do Bra sil, ofe re cen do ati vi-
da des e ser vi ços de di ca dos ao bem-es tar so ci al dos
co mer ciá ri os. São cen tros de ati vi da des, pou sa das,
clí ni cas mé di cas, bi bli o te cas, lo ca is para es por te, te a-
tro, res ta u ran tes, ci ne mas, sa las de aula e ou tros mi -
lha res de pó los ir ra di a do res da me lho ria do pa drão de
vida dos pro fis si o na is do co mér cio e seus fa mi li a res,
aten den do a mais de dois mi lhões de bra si le i ros.

Não po de ria ter mi nar, Se na dor Ga ri bal di, sem
ou vir o nos so ilus tre Vice-Pre si den te da Sub co mis são
de Tu ris mo, Se na dor Le o nel Pa van.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Ten ta rei fa -
lar re su mi da men te so bre o tu ris mo, da im por tân cia da 
Sub co mis são de Tu ris mo para o Bra sil e, prin ci pal-
men te, so bre o tra ba lho que V. Exª vem de sen vol ven-
do na Sub co mis são. Aqui, ao meu lado, te nho o De pu-
ta do Fe de ral Ger vá sio Sil va, co nhe ce dor do po ten ci al
ca ta ri nen se, do que o Esta do pode ofe re cer na área
ru ral, agrí co la, no li to ral, nos cen tros his tó ri cos, na
cul tu ra, na re gião ser ra na, no meio oes te. Sei que te -
rei, Se na dor, na Sub co mis são, opor tu ni da de de ex-
pla nar me lhor o nos so Esta do, do que de ve mos fa zer
para in cre men tar ain da mais o tu ris mo no Bra sil.
Apro ve i to a opor tu ni da de para cum pri men tá-lo e jus ti-
fi car a mi nha au sên cia na vi a gem ao Pan ta nal. Tive
com pro mis so ina diá vel em meu Esta do. Com os tu ca-
nos do Pla nal to Cen tral indo a San ta Ca ta ri na, com fi -
li a ção de de pu ta dos, pre fe i tos e ve re a do res do
PSDB, não pude me fa zer pre sen te. Mas te nho cer te-
za de que a ex pe riên cia lá ob ti da será mu i to útil para o 
tu ris mo do Bra sil, prin ci pal men te, para a nos sa Sub -
co mis são. Tam bém que ro en dos sar as pa la vras do
nos so que ri do ami go, Se na dor Mão San ta, so bre a
ques tão do PT e, prin ci pal men te, so bre o tra ba lho de
V. Exª no Se na do Fe de ral. Cer ta men te, Bra sí lia e o
Bra sil vão se or gu lhar de tudo que Pa u lo Octá vio está
fa zen do em be ne fí cio da nos sa Na ção. Pa ra béns.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Le o nel Pa van. V. Exª, o in du tor da
Sub co mis são de Tu ris mo, atra vés de re que ri men to a
CAE, sem pre pres tou um gran de tra ba lho ao tu ris mo
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bra si le i ro. Co nhe ci sua ci da de, Se na dor, quan do V.
Exª era pre fe i to, lu tan do pelo de sen vol vi men to de
Cam bo riú. Te nho cer te za de que para to dos nós, Se -
na do res e Se na do ras, a con tri bu i ção do tra ba lho de V.
Exª e do De pu ta do Ger vá sio será sem pre bem-vin da,
por que sa be mos que os que me lhor co nhe cem tu ris-
mo são os pre fe i tos e ex-pre fe i tos de ci da des como
Cam bo riú, que vive do tu ris mo, uma ci da de em que o
País deve se es pe lhar.

Fal tou, sim, a pre sen ça de V. Exª nes sa vi a gem ao 
Pan ta nal, mas, cer ta men te, já que os tu ca nos sa í ram
do Pan ta nal e vo a ram para San ta Ca ta ri na, no Pi a uí,
es ta re mos jun tos, Se na dor Pa van, na re u nião que será
pro mo vi da pelo nos so ilus tre Se na dor Mão San ta.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, que ro re gis trar que 
o Se nac, que atua em todo o Bra sil e tem le va do a
qua li fi ca ção pro fis si o nal, já pre pa rou mais de 36 mi -
lhões de pro fis si o na is para o se tor de co mér cio de
bens e ser vi ços, con tri bu in do para a va lo ri za ção do
tra ba lha dor e para o de sen vol vi men to do País. São
cur sos de apren di za gem, de qua li fi ca ção bá si ca, no
ní vel téc ni co, no ní vel tec no ló gi co, e até de pós-gra -
du a ção, atin gin do os mais di fe ren tes se to res, be ne fi-
ci an do o tu ris mo como um todo.

Esta mos, pois, fa zen do o nos so de ver de casa e
pro cu ran do dar a nos sa con tri bu i ção para o de sen vol-
vi men to do tu ris mo na ci o nal. Nele acre di ta mos e por
ele tra ba lha mos.

Mu i to obri ga do pela to le rân cia, pela pa ciên cia e
por V. Exª es tar pre si din do esta ses são me mo rá vel na 
tar de de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – O
tem po que res ta da pror ro ga ção des ta ses são será
uti li za do pelo Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

S. Exª dis põe de 5 mi nu tos, Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho.

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, Srªs e Srs. Se na do res, evi den-
te men te, meu dis cur so está pre ju di ca do. Não es tou
fa zen do uma que i xa, mas um re gis tro, por que não
pos so de di car-me a uma aná li se de 180 dias de Go -
ver no de Luiz Iná cio Lula da Sil va em ape nas 5 mi nu-
tos. Cer ta men te, co me te ria uma in jus ti ça, por que a
pres sa é ini mi ga da per fe i ção.

O que ve nho di zer hoje – e es pe ro, na pró xi ma
quin ta-fe i ra, ter opor tu ni da de de de sen vol ver me lhor
o meu ra ci o cí nio – é que o Go ver no pre ci sa ter cu i da-
do com re la ção às de cla ra ções de seus pró pri os au xi-
li a res e de Par la men ta res da sua base.

Em al gu mas oca siões, diz-se que o Go ver no
está sa in do da UTI. Quem sai da UTI – e isso foi dito
por um jor na lis ta – não vai dan çar sam ba logo de po is.
Em ou tras, diz-se que es ta mos vi ven do um es pe tá cu-
lo ou que nos pre pa re mos para vi ver o es pe tá cu lo do
cres ci men to. É evi den te que to dos nós es pe ra mos
que o es pe tá cu lo do cres ci men to re al men te acon te-
ça, Sr. Pre si den te. No en tan to, não será em um pas se
de má gi ca, do dia para a no i te.

Este País é mar ca do por con tra di ções em sua
his tó ria, em sua vida po lí ti ca, em sua vida eco nô mi ca
e so ci al. Não terá um go ver no o con dão de mo di fi car
as co i sas de re pen te, daí por que ca u te la não fará mal 
a nin guém.

Está fa lan do aqui, Sr. Pre si den te, um re pre sen-
tan te da base do Go ver no. Hoje, como o Se na dor
Mão San ta, per ten ço à base go ver nis ta pelo fato de o
PMDB ter vin do ao seu en con tro. Mas o que es tou pe -
din do ao Go ver no é ca u te la, para que pos sa mos do -
sar esse es pe tá cu lo de cres ci men to; ca u te la, cu i da do
com as de cla ra ções, para que não gas te mos com fa -
ci li da de esse ca pi tal po lí ti co de que dis põe o Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Gos ta ria de me alon gar, mas não é pos sí vel.
Hoje, por in crí vel que pa re ça, es tou numa tri bu na,
mas não é tem po de fa lar; é tem po de ca lar. Mas há
al gu mas ques tões que co men ta rei.

Os in di ca do res eco nô mi cos in di cam uma ten-
dên cia de cli nan te das ex por ta ções; por ou tro lado, se
ama nhã acon te cer o pior não será por fal ta de avi so.
Estão de va gar, qua se pa ran do, os no vos in ves ti men-
tos em ge ra ção de ener gia elé tri ca. São de sa fi os que
o Go ver no vai en fren tar – não com pa la vras e de cla ra-
ções – com de ci sões co ra jo sas, au da zes, de ci sões
que ve nham de vol ver ao Go ver no a uni da de que lhe é 
per ti nen te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ce ná rio
atu al re co men da cer ta ca u te la. To dos es ta mos em pe-
nha dos em que o País dê cer to e pos sa ser o País do
fu tu ro. Ain da on tem, ouvi isso do Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va ao lan çar o Pro gra ma do Pri me i ro
Empre go. Sua Exce lên cia dis se que es ta mos plan-
tan do hoje para co lher no fu tu ro. Pre ci sa mos cons tru ir
esse fu tu ro, mas em ba ses só li das.

Ago ra mes mo es tá va mos em pe nha dos – o Se -
na dor Mão San ta es ta va co mi go – numa ba ta lha in -
gló ria, apro van do o re a jus te de 1% dado ao fun ci o na-
lis mo. Fui o Re la tor, as su mi e dei um pa re cer fa vo rá-
vel por que, na ver da de, o Go ver no ape nas cum priu a
dis po si ção cons ti tu ci o nal que diz que o au men to deve 
ser anu al.
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Sr. Pre si den te, V. Exª foi tão gen til, não lhe que ro
ca u sar cons tran gi men to. Já es tou sen do ad ver ti do
pe los si na is ver me lhos...

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho, V. Exª me per mi te um apar te, com a
aqui es cên cia do ilus tre Pre si den te, por um mi nu to?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Pois não, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho, es tou ou vin do seu pro nun ci a men to
aten ta men te, mas en ten do que o PMDB não deve se
com por tar como base. A base do Go ver no é o PT.So-
mos ali a dos – e não va mos con fun dir ali a do com sub -
ser vi en te ou es cra vo. A his tó ria gran di o sa do PMDB,
que fez re nas cer a de mo cra cia, as ex pe riên ci as vi to ri-
o sas em mu i tos Esta dos que go ver na mos, pre fe i tu-
ras, mi nis té ri os e o exem plo de Ulysses Gu i ma rães,
de Te o tô nio Vi le la e de Tan cre do Ne ves fa zem com
que o nos so Par ti do, nes sa con jun tu ra, pas se a ser,
como dis se Cris to, a luz, o ca mi nho e a ver da de. E um
qua dro vale por dez mil pa la vras. Nes te mo men to, o
Pre si den te da Re pú bli ca está na Casa, lan çan do um
li vro. Que Sua Exce lên cia se ins pi re e faça a mu dan-
ça. O téc ni co tem que mu dar o time que não está an -
dan do, que não está fa zen do gol. E a pri me i ra mu dan-
ça, na ex pe riên cia de V. Exª, que go ver nou tão bem o
Rio Gran de do Nor te, é me lho rar a equi pe do Go ver-
no, que está pa ra da.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Mu i to obri ga do, Se na dor Mão San ta. Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

O Se na dor Mão San ta, como sem pre, é mu i to
bon do so, prin ci pal men te com re la ção a mim. Te nho
uma dí vi da de gra ti dão mu i to gran de com S. Exª.

Cla ro que apro va re mos es sas re for mas, não te -
nho dú vi da. Tal vez te nha mos que mo di fi cá-las por que
não po de mos ace i tar tudo que vem da par te do Go-
ver no, mas as re for mas, como um con jun to de pro-
pos tas que vi sam tra zer ma i or equi lí brio à Pre vi dên-
cia So ci al, e con tem plar a si tu a ção tri bu tá ria do País
com a si tu a ção de equi lí brio e de jus ti ça fis cal, ha ve-
re mos de fa zer a nos sa par te. Estou fa zen do a mi nha,
Sr. Pre si den te; es tou aqui como Par la men tar di zen do
que pre ci sa mos co la bo rar com o Go ver no, mas pe-
din do uma cer ta ca u te la, uma cer ta pru dên cia por-
que, na ver da de, pre ci sa mos che gar a bom ter mo e
este País es pe ra mu i to de nós.

Sr. Pre si den te, la men to ter fe i to um dis cur so tão
mal-ar ru ma do, mas não que ro, de ma ne i ra al gu ma, fe rir
nos so Re gi men to e tra zer cons tran gi men to para V. Exª.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre-
tá rio em exer cí cio, Se na dor Le o nel Pa van.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 513, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 224 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os
arts. 2º e 3º da Lei nº 8.389, de 30 de de-
zem bro de 1991, que o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo 223, de 2003, que “Apro va ato
que ou tor ga con ces são à Fun da ção Co-
mu ni da de Cris tã, para exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são na ci da de de Go iâ nia, Esta do
de Go iás”, seja sub me ti do à apre ci a ção
do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te con sul ta pren de-se à ne ces si da de de 
es cla re ci men tos por par te do Con se lho de Co mu ni ca-
ção So ci al, ór gão au xi li ar do Con gres so Na ci o nal, para 
ins tru ir a su pra ci ta da ma té ria em ra zão do adi ta men to,
fato su per ve ni en te ao Avi so nº 196/2003/MC, da ta do
do dia 20 de do mês de maio úl ti mo, en ca mi nha do pelo 
Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro das Co mu ni ca ções,
Miro Te i xe i ra, ten do em vis ta que no dia 2 do mês em
cur so, o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, por in ter mé dio da
Pro cu ra do ria da União do Esta do de Go iás, pro pôs
Ação Ci vil Pú bli ca em face da União e da Fun da ção
Mi nis té rio Co mu ni da de Cris tã.

Sala da Ses sões, 1º de ju lho de 2003.– Fá ti ma
Cle i de.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Com 
re fe rên cia ao re que ri men to que aca ba de ser lido, a
Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

A Lei nº 8.389, de 1991, que ins ti tu iu o Con se lho de 
Co mu ni ca ção So ci al, em seu art. 2º, de ter mi na que a so -
li ci ta ção de es tu dos, pa re ce res e re co men da ções seja
en ca mi nha da ao Con se lho pelo Con gres so Na ci o nal.

O Re gi men to Inter no do Con se lho de Co mu ni-
ca ção So ci al, pre vis to no art. 3º da mes ma Lei e apro -
va do pela Mesa do Se na do Fe de ral, es ta be le ce, tam -
bém em seu art. 20, que os es tu dos, pa re ce res, re co-
men da ções e ou tras so li ci ta ções de vem ser en ca mi-
nha dos ao Con se lho pelo Con gres so Na ci o nal.

As qua tro so li ci ta ções de pa re cer do Con se lho
re ce bi das, até hoje, pela Pre si dên cia do Se na do, vi e-
ram de Co mis sões téc ni cas com pe ten tes para o exa -
me da ma té ria, no caso, da Co mis são de Edu ca ção;
e, por uma in ter pre ta ção sis te má ti ca (in ci so VII do art. 
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71 da Cons ti tu i ção Fe de ral), a Pre si dên cia as aco lheu
e en ca mi nhou ao Con se lho.

O re que ri men to que aca ba de ser lido cons ti tui o 
pri me i ro caso em que um Se na dor, in di vi du al men te,
re quer que o Con se lho se pro nun cie so bre pro po si-
ção em tra mi ta ção no Se na do Fe de ral. Ve ri fi ca-se, de
iní cio, que a ma té ria ob je to do re que ri men to in clui-se
en tre aque las pre vis tas para ma ni fes ta ção do Con se-
lho de Co mu ni ca ção So ci al, con for me art. 2º, alí nea l,
da Lei nº 8.389, de 1991.

Con tu do, faz-se ne ces sá rio que o re que ri men to
seja sub me ti do ao Ple ná rio, em ob ser vân cia às dis po si-
ções le ga is e re gi men ta is an tes men ci o na das, que pre -
vê em o en ca mi nha men to de ma té ria ao Con se lho pelo
Con gres so Na ci o nal (art. 44 da Cons ti tu i ção Fe de ral).

Nes sas con di ções, a Pre si dên cia re ce be o re -
que ri men to e de ter mi na a sua in clu são em Ordem do
Dia opor tu na men te, para de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – So bre
a mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Le o nel Pa van.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 514, DE 2003

So li ci ta in for ma ções ao Sr. Mi nis tro da 
Casa Ci vil so bre a in ves ti ga ção do Mi nis té-
rio Pú bli co no caso do jogo clan des ti no.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i-

ção Fe de ral, e no art. 216, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, re que i ro que, ou vi da a Mesa, se jam so li ci ta-
das as se guin tes in for ma cões ao Sr. Mi nis tro da Casa
Ci vil so bre o es que ma que dá sus ten ta ção po lí ti ca à
má fia do jogo clan des ti no, con for me re por ta gem pu -
bli ca da na re vis ta ISTOÉ, nº 1761, de 2-7-03:

1) Qual a si tu a ção atu al das apu ra ções
de su pos ta par ti ci pa ção no es que ma de
des vio de re cur sos de ver bas pu bli ci tá ri as
da Lo terj, en vol ven do o se nhor Wal do mi ro
Di niz, Sub che fe de Assun tos Par la men ta res
da Casa Ci vil?

2) Qual a par ti ci pa ção do se nhor Wal -
do mi ro Di niz na re no va ção de con tra to en tre
a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e a em pre sa
Gtech do Bra sil?

Justificação

A revista Istoé de 2 de julho de 2003, publicou
matéria sob o título: “Rede da Fortuna – Ministério
Público aperta investigação sobre máquinas
caça-níqueis e chega a políticos ligados o jogo

clandestino”, segundo a qual existe um esquema
milionário que dá sustentação política ao braço da
máfia do jogo clandestino e que envolveria assessor
do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República.

As informações que ora requeiro são de
fundamental importância ao cumprimento das
atribuições constitucionais.

Sala das Sessões, 1º de julho de 2003 –
Senador Arthur Virgílio.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 515, DE 2003

So li ci ta in for ma ções ao Sr. Mi nis tro da 
Fa zen da so bre a in ves ti ga ção do Mi nis té rio
Pú bli co no caso do jogo clan des ti no.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu-

i ção Fe de ral, e no art.  216, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, re que i ro que, ou vi da a Mesa, se jam so li ci-
ta das as se guin tes in for ma ções ao Sr. Mi nis tro da
Fa zen da so bre o es que ma que dá sus ten ta ção po -
lí ti ca à má fia do jogo clan des ti no, con for me re por-
ta gem pu bli ca da na re vis ta Istoé, nº 1761, de
2-7-03:

1) Qual a par ti ci pa ção do se nhor Wal -
do mi ro Di niz na re no va ção de con tra to en tre
a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e a em pre sa
Gtech do Bra sil?

2) Có pia de in te i ro teor do con tra to ci -
ta do aci ma e da sua res pec ti va re no va ção.

Jus ti fi ca ção

A re vis ta IstoÉ de 2 de ju lho 2003, pu bli cou ma -
té ria so bre o tí tu lo:

“Rede da For tu na – Mi nis té rio Pú bli co aper ta in -
ves ti ga ção so bre má qui nas caça–ní que is e che ga a
po lí ti cos li ga dos o jogo clan des ti no”, se gun do a qual
exis te um es que ma mi li o ná rio que dá sus ten ta ção po -
lí ti ca ao bra ço da má fia do jogo clan des ti no e que en -
vol ve ria as ses sor do Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil da
Pre si dên cia da Re pú bli ca.

As in for ma ções que ora re que i ro são de fun da-
men tal im por tân cia ao cum pri men to das atri bu i ções
cons ti tu ci o na is.

Sala das Ses sões, 1º de ju lho de 2003 – Se na-
dor Arthur Vir gí lio.

(À Mesa para de ci são.)
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REQUERIMENTO Nº 516, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe -

de ral, com bi na do com o art. 216, in ci so I, do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, Re que i ro que a
Mesa so li ci te as se guin tes in for ma ções, por es cri to,
ao mi nis tro-che fe da Casa Ci vil:

1. As li be ra ções de re cur sos do Mi nis té-
rio dos Trans por tes de pen dem de pré via au -
to ri za ção do mi nis tro-che fe da Casa Ci vil?

2. Qual a for ça do seu pe di do para que 
ele fos se aten di do?

3. Qu a is os com pro mis sos as su mi dos
pela Casa-Ci vil com os go ver na do res de
Per nam bu co e Ama pá que, de tão re le van-
tes. mo ti va ram a que bra do prin cí pio cro no-
ló gi co para pa ga men to do go ver no com as
em pre i te i ras?

4. Qual a in fluên cia exer ci da por Vos sa
Exce lên cia para que a Cons tru to ra Qu e i roz
Gal vão fos se di re ta men te be ne fi ci a da no
pro ces so de li be ra ção de re cur sos?

5. Qual o va lor to tal que foi li be ra do e
qual o mon tan te des ti na do à Cons tru to ra
Qu e i roz Gal vão?

6. O di re tor do DNIT foi re cen te men te sa -
ba ti na do e apro va do pelo Se na do. Ao exo ne rar
o di re tor no úl ti mo dia 11, por su pos tos vín cu-
los ex ces si vos com o se tor da cons tru ção ci vil,
o mi nis tro dos Trans por tes afir mou que a fa lha
na in di ca ção foi da Casa Ci vil. Vos sa Exce lên-
cia con fir ma a afir ma ção do mi nis tro?

Jus ti fi ca ção

Em ma té ria pu bli ca da na Re vis ta ISTOÉ nº
1761, de 2 de ju lho de 2003, é re la ta do um pro ce di-
men to não con ven ci o nal na Admi nis tra ção Pú bli ca
para o pro ces so de pa ga men tos de dí vi das do go ver-
no no Mi nis té rio dos Trans por tes.

É evi den te que es ses pa ga men tos obe de cem a
uma or dem cro no ló gi ca que deve ser res pe i ta da. Ao in for-
mar que hou ve que bra des sa or dem por de ter mi na ção do
di ri gen te su pe ri or da ins ti tu i ção, e que re sul tou na de mis-
são de um di re tor do DNIT, re cen te men te sa ba ti na do e
apro va do pelo Se na do da Re pú bli ca, en ten do que o mi -
nis tro deva pres tar os de vi dos es cla re ci men tos ao Con-
gres so Na ci o nal con for me es ta be le ce a Cons ti tu i ção.

Sala das Ses sões, 1º de ju lho de 2003 –  Se na-
dor Arthur Vir gí lio Neto.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Os re -
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi-
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – So bre
a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Le o nel Pa van.

São li dos os se guin tes

OF.GLPMDB Nº 310/2003

Bra sí lia, 1º de ju lho 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 do PMDB,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, 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 122, de 25-6-2003,
que “dis põe so bre o di re ci o na men to de de pó si tos à
vis ta cap ta dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras para
ope ra ções de cré di to des ti na das à po pu la ção de
ba i xa ren da e a mi cro em pre en de do res, au to ri za o
Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir o Pro gra ma de Incen ti vo
à Imple men ta ção de Pro je tos de Inte res se So ci al -
PIPS, 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
Se na dor Ro me ro Jucá  Se na dor João Alber to Sou za
Se na dor José Ma ra nhão  Se na dor Luiz Otá vio
Se na dor Pa pa léo Paes  Se na dor Alber to Sil va

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.

OF.GLPMDB Nº 311/2003

Bra sí lia, 1º de ju lho 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 do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, 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 123, de 26-6-2003, que “de fi ne
nor mas de re gu la ção para o se tor far ma cêu ti co, cria a 
Câ ma ra de Re gu la ção do Mer ca do de Me di ca men tos
- CMED, al te ra a Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de
1976, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a mes ma as -
sim cons ti tu í da:
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Ti tu la res Su plen tes
Se na dor Pa pa léo Paes Se na dor Mão San ta
Se na dor João Alber to Sou za Se na dor Ro me ro Jucá
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca Se na dor José Ma ra nhão

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.

OF. GLPMDB Nº 312/2003

Bra sí lia, 1º de ju lho 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 do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, 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 121, de 25-6-2003, que “dis põe
so bre a cri a ção de sub si diá ri as in te gra is do Ban co do
Bra sil S.A., para atu a ção no seg men to de mi cro fi nan-
ças e con sór ci os”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho  Se na dor Amir Lan do
Se na dor Gil ber to Mes tri nho Se na dor Íris de Ara ú jo
Se na dor Ney Su as su na Se na dor Ra mez Te bet

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.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Se-
rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Jef fer son Pé res, Edu ar do Si -

que i ra Cam pos, Ro me ro Jucá, Arthur Vir gí lio, Ante ro
Paes de Bar ros, a Se na do ra Lú cia Vâ nia e o Se na dor
Pa pa léo Paes 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. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, nes ta bre ve co mu ni ca ção, gos ta ria
de lem brar que, há mais de um ano, esta Casa vo tou e 
re me teu à Câ ma ra dos De pu ta dos um con jun to de
pro je tos que con fi gu ram a re for ma pos sí vel dos sis te-
mas ele i to ral e po lí ti co-par ti dá rio. Na que la Casa, uma 
co mis são es pe ci al apre cia es sas pro po si ções, que in -
tro du zem o fi nan ci a men to pú bli co ex clu si vo de cam -
pa nhas ele i to ra is, aca bam com as co li ga ções par ti dá-
ri as em ele i ções pro por ci o na is, ado tam a re pre sen ta-
ção pro por ci o nal com lis ta par ti dá ria fe cha da e es ten-

dem o tem po mí ni mo de fi li a ção par ti dá ria para que
um mi li tan te se apre sen te como can di da to a ele i ção.

Re pi to: tra ta-se da re for ma pos sí vel, cer ta men te
mu i to aquém dos so nhos de vá ri os po lí ti cos, ju ris tas e 
ci en tis tas po lí ti cos, que, há anos, ad vo gam, por
exem plo, a ado ção do voto dis tri tal. Di an te das di fi cul-
da des de se tra ça rem e de li mi ta rem dis tri tos em um
país de di men sões con ti nen ta is como o Bra sil. Mes -
mo as sim, es tou con vic to de que as pro po si ções que
aqui vo ta mos sig ni fi cam um avan ço na luta pelo aper -
fe i ço a men to das nos sas ins ti tu i ções re pre sen ta ti vas.

O fi nan ci a men to pú bli co, no mí ni mo, pro por ci o-
na rá al gu ma chan ce de com pe ti ção a li de ran ças so ci-
a is re co nhe ci da men te ati vas e ex pres si vas, po rém
des pro vi das de re cur sos fi nan ce i ros para fa zer fren te
às enor mes des pe sas exi gi das por esta nos sa era de
pa lan ques ele trô ni cos. Essa di fi cul da de aca ba de ser, 
mais uma vez, en fren ta da pela mi nha le gen da, o PDT,
no Dis tri to Fe de ral. Sem as de ze nas de mi lha res de
re a is ne ces sá ri as para pro du zir uma men sa gem te le-
vi si va den tro de pa drões mí ni mos de qua li da de téc ni-
ca, os com pa nhe i ros pe de tis tas do DF op ta ram por
le var ao ar o mes mo co mer ci al gra va do e já apre sen-
ta do no iní cio des te ano.

O fim das co li ga ções pro por ci o na is aca ba com
uma prá ti ca ele i to re i ra des mo ra li zan te e, no li mi te,
pe ri go sa para a go ver na bi li da de. Le gen das sem a
me nor iden ti da de pro gra má ti ca en tre si for jam co a li-
zões às vés pe ras de um ple i to ape nas para des fa-
zê-las ain da du ran te a con ta gem dos vo tos. O can di-
da to a de pu ta do fe de ral, de pu ta do es ta du al ou ve re a-
dor que, qua se sem pre, se ele ge pu xa do pela onda
de apo io po pu lar à cha pa ma jo ri tá ria vi to ri o sa, mal
toma pos se, já co me ça a fa zer opo si ção ao novo exe -
cu ti vo fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal. O par la men tar
que de fen de essa las si dão de cos tu mes po lí ti cos não
tem o me nor di re i to de re cla mar do ba i xo con ce i to
que a po pu la ção atri bui à clas se po lí ti ca e ao po der
le gis la ti vo.

Lis ta fe cha da e fi de li da de par ti dá ria se com ple-
men tam no es for ço de ra ci o na li za ção e mo ra li za ção
do sis te ma po lí ti co. Na re a li da de, a no ção de que o
can di da to é dono ab so lu to do pró prio man da to é uma
mi ra gem que obs cu re ce o fato de que a qua se to ta li-
da de dos de pu ta dos que con quis tam ca de i ras na Câ -
ma ra che ga lá gra ças aos vo tos acu mu la dos pe las
res pec ti vas le gen das.

Com a lis ta fe cha da, os can di da tos te rão um
for te in cen ti vo para aban do nar o per so na lis mo fra -
tri ci da que en ve ne na a vida par ti dá ria bra si le i ra e
pas sar a co la bo rar para o for ta le ci men to da sua
agre mi a ção em cada ple i to. Com a fi de li da de, in du-
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zi da pela exi gên cia de pra zo mais lon go de fi li a ção,
pou pa-se a opi nião pú bli ca do in dig no es pe tá cu lo
de tro ca-tro ca de par ti do e ade sis mo fi si o ló gi co, in -
va ri a vel men te de nun ci a do pela mí dia um ano an tes
de cada ele i ção, ou tão logo um novo par ti do ou co -
a li zão em pal ma o po der exe cu ti vo. Fi de li da de par ti-
dá ria é bom para a opo si ção, ame a ça da pela san -
gria dos seus qua dros, e é óti mo para a ima gem do
go ver no, que, as sim, vê-se obri ga do a aban do nar
tá ti cas pou co trans pa ren tes e nada éti cas como o
rolo com pres sor nas vo ta ções do seu in te res se e o
ali ci a men to de po lí ti cos opo si ci o nis tas sem con vic-
ção em tro ca de car gos e ou tros fa vo res da má qui na
pú bli ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con si-
de ro que mais de uma dé ca da de de ba tes, na aca -
de mia, nas fun da ções par ti dá ri as de es tu dos po lí ti-
cos, na im pren sa e, cla ro, nas duas ca sas do Con -
gres so Na ci o nal, pro du ziu su fi ci en te mas sa crí ti ca
de re fle xões e pro pos tas para que a Câ ma ra dos
De pu ta dos tome afi nal uma de ci são e vote o con-
jun to de pro je tos da re for ma po lí ti ca pos sí vel e ne -
ces sá ria para o país. Lem bro que esta não é a pri -
me i ra co mis são ins ta u ra da para este fim pe los Se -
nho res De pu ta dos. Lon ge de mim trans mi tir a im-
pres são de es tar su ge rin do uma in ter di ção do seu
di re i to ao de ba te. Jul go ape nas que o ini mi go do
bom é óti mo e que a mi ra gem da re for ma ide al não
de ve ria im pe dir o par la men to de pro du zir, aqui e
ago ra, os avan ços que já se en con tram ao nos so al -
can ce.

Era o que ti nha a co mu ni car, Sr. pre si den te.
Mu i to obri ga do!
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 

– TO. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao fin dar o mês de ju -
nho, co me mo ra mos duas da tas es pe ci al men te sig ni-
fi ca ti vas para os tra ba lha do res do Bra sil e, mais efe -
ti va men te, para aque les de mi nha re gião. Tra ta-se do 
dia do Pes ca dor, que se ce le bra no dia 29, e do dia
do Ca mi nho ne i ro, que se ce le bra no dia 30, res pec ti-
va men te. De um lado, o pes ca dor de água doce de
nos sos ca u da lo sos rios, que trans for ma seu ofí cio
no ga nha-pão hon ra do, dig no de quem res pe i ta a na -
tu re za e se gue com equi lí brio o ci clo da ca de ia eco -
ló gi ca; de ou tro, o ca mi nho ne i ro das es tra das do
Bra sil Cen tral, que per cor re com co ra gem mi lha res
de qui lô me tros, em bus ca do des ti no se gu ro para as
in dis pen sá ve is mer ca do ri as cir cu lan tes em nos sa
so ci e da de.

A cada um des ses tra ba lha do res, mi nhas mais
sin ce ras con gra tu la ções. Se me per mi tem, a cada

qual re ser vo ago ra al gu mas pou cas, mas sin ce ras,
pa la vras.

Não é no vi da de para nin guém que o dia de São
Pe dro, o após to lo de Je sus, ren de uma jus ta ho me na-
gem a to dos os pes ca do res, a quem his to ri ca men te
de le ga mos a mis são, sim bó li ca ou não, de pro ver al -
guns bens es sen ci a is de nos sa so bre vi vên cia. Por
isso, lon ge de ser con fun di do com aque le pro fis si o nal
que ape nas se es me ra em con tar “ca u sos”, o pes ca-
dor ocu pa lu gar de des ta que na his tó ria da hu ma ni da-
de, re pre sen tan do aque le tra ba lha dor que in tre pi da-
men te avan ça so bre as águas para a con quis ta de
sus ten to para si e para os seus. 

Nes sa pers pec ti va, ape sar da abun dân cia das 
águas, o pes ca dor que vive de sua pró pria pro du-
ção de pen de, fun da men tal men te, da pes ca eco lo gi-
ca men te equi li bra da. No en tan to, a pes ca es por ti va
de pes so as sem li cen ça e sem cons ciên cia am bi en-
tal las ti ma vel men te tem fun ci o na do con tra isso.
Para além do vo lu me de pes ca do em quan ti da de
su pe ri or à per mi ti da, tais de pre da do res con tri bu-
em, ain da que in di re ta men te, para a po lu i ção das
águas, com pro me ten do a vida dos pe i xes e a dos
pes ca do res. Ma i o res e me lho res sis te mas de con -
tro le e vi gi lân cia de ve ri am ser aci o na dos para ga-
ran tir a so bre vi vên cia tan to dos pe i xes quan to dos
pes ca do res “ar te sa na is”.

Em todo caso, lon ge do que pa re ce, o bom pes -
ca dor não pode pres cin dir da aqui si ção de uma boa
téc ni ca de pes ca ria. A isca cer ta, a ade qua da es co lha
dos equi pa men tos, a ha bi li da de no ar re mes so do an -
zol, os ti pos de nós usa dos, os me lho res lo ca is e ho -
rá ri os, en fim, tudo que diz res pe i to ao do mí nio da arte 
da pes ca tem que ser de vi da men te apre en di do pelo
pes ca dor, como modo ide al de exer cer seu ofí cio com 
a má xi ma efi ciên cia. Não tra go em men te, de fato, a fi -
gu ra do pes ca dor em pre sa ri al, mas, ao con trá rio, a do 
pes ca dor ar te sa nal, por quem os me i os de pro du ção
ain da são in te i ra men te con tro la dos. A pro pó si to, vale
a pena re gis trar, aqui, que, em 1996, a pes ca ex tra ti va
con ti nen tal no Bra sil che gou a pro du zir mais de du-
zen tas mil to ne la das, con for me da dos di vul ga dos
pelo IBGE.

Nes se con tex to, não nos ca u sa es pan to ou vir do 
Pre si den te Lula de cla ra ções ras ga das em fa vor da
pes ca como ala van ca do tu ris mo bra si le i ro. Por isso,
con cor do com o Pre si den te quan do se in dig na ao sa -
ber que o Bra sil, com oito mil qui lô me tros de cos ta
ma rí ti ma, pro duz me nos pes ca do que o Peru! Bom, o
País es pe ra que a Se cre ta ria Espe ci al de Aqüi cul tu ra
e Pes ca re pre sen te, para os bra si le i ros, mu i to mais
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que uma mera re a ção a uma in dig na ção re pen ti na de
nos sas au to ri da des. Na ver da de, a ex pec ta ti va re pou-
sa na ado ção de po lí ti cas que apói em con cre ta men te
o exer cí cio da pro fis são. Des se modo, é sa lu tar o
anún cio de um pro je to de al fa be ti za ção di re ci o na da
aos pes ca do res.

Sr. Pre si den te, quan to ao dia do ca mi nho ne i ro, a 
sa u da ção se di ri ge àque les que ar ris cam a vida em
nos sas es tra das, em tro ca da vi gi lân cia que exer cem
so bre as mer ca do ri as que trans por tam. To da via, em
que pese a aura he rói ca e pra ze ro sa que pa re ce ron -
dar os ca mi nho ne i ros, tra ta-se de mo to ris tas pro fis si-
o na is, que en fren tam co ti di a na men te con di ções pre -
cá ri as de tra ba lho. Como se sabe, más con di ções de
si na li za ção e do pa vi men to nas ro do vi as, in se gu ran-
ça ge ne ra li za da e pro ble mas na sa ú de do ca mi nho-
ne i ro cons ti tu em pon tos cru ci a is na de te ri o ra ção do
exer cí cio da pro fis são.

No en tan to, gra ças a ini ci a ti vas pon tu a is de al -
gu mas con ces si o ná ri as que atu am nas ro do vi as bra -
si le i ras, cen tra is de aten di men to es tão sen do ins ta la-
das ao lon go das es tra das, ofe re cen do gra tu i ta men te
exa mes clí ni cos e la bo ra to ri a is aos ca mi nho ne i ros.
Ao lado dis so, ori en ta ção para pre ve nir do en ças e di -
cas so bre como li dar com o es tres se com põem al gu-
mas das ati vi da des po si ti vas das mes mas cen tra is.
Exa mes pe rió di cos de sa ú de, como gli co se, co les te-
rol, pres são ar te ri al e mas sa cor po ral, tes tes de vi são,
ava li a ção fí si ca e de fle xi bi li da de, tudo deve ser ri go-
ro sa men te se gui do pelo ca mi nho ne i ro, des de que o
Esta do e as con ces si o ná ri as con cor dem em pro por ci-
o nar as con di ções mí ni mas ao aten di men to de tais
pre ca u ções.

Com efe i to, o Mi nis té rio da Sa ú de, há al guns
anos, vem ten tan do acom pa nhar, não com to tal êxi -
to, o de sem pe nho da sa ú de do ca mi nho ne i ro. Pelo
me nos des de 1998, cam pa nhas ins ti tu ci o na is têm
sido lan ça das na ci o nal men te, com o in tu i to de aler-
tar os pro fis si o na is da es tra da so bre os pe ri gos das
do en ças se xu al men te trans mis sí ve is, so bre o pro-
ble ma do “sono e di re ção”, do ál co ol, da pres são
alta, di a be tes e ou tras. Sem dú vi da, tais cam pa-
nhas de pre ven ção fun ci o nam como es for ço co le ti-
vo no sen ti do de pre ve nir os ca mi nho ne i ros de tan -
tos ma les, mi ni mi zan do os ris cos aos qua is suas vi -
das es tão ne ces sa ri a men te su je i tas tra fe gan do nas 
es tra das bra si le i ras.

No caso bra si le i ro, pes qui sa re cen te re ve la
que, de cada mil ca mi nho ne i ros, ape nas três são

mu lhe res, evi den ci an do a per ma nên cia de um se-
xis mo ex tre ma men te exa ge ra do e ex tem po râ neo
no exer cí cio des sa pro fis são. Ao con trá rio de ou tros
pa í ses, o Bra sil ain da con cen tra nú me ro mu i to ele -
va do de ho mens na pro fis são. Por ou tro lado, a
mes ma pes qui sa mos tra, ain da, que 55% dos mo to-
ris tas têm ca mi nhões pró pri os, en quan to ape nas
36% dos ve í cu los per ten cem a em pre sas. E tal au -
to no mia de tra ba lho vai ex pli car, lá no fun do, o úl ti-
mo dado que a pes qui sa traz. Antes de tudo, apon ta
que o ca mi nho ne i ro é um ho mem so li tá rio, pois
81% dos en tre vis ta dos afir mam que vi a jam pre do-
mi nan te men te so zi nhos.

E nem tudo são flo res mes mo. Se gun do o Sin di-
ca to dos Trans por ta do res Ro do viá ri os Au tô no mos do
Esta do de São Pa u lo, atu al men te o ca mi nho ne i ro de -
pa ra com di fi cul da des até para co mer, já que há mais
ca mi nhão na pra ça do que fre te. Mais que isso, de-
nun cia que a com bi na ção de fa to res tais como fro ta
en ve lhe ci da, es tra das mal con ser va das, po li ci a men to
fa lho, mo to ris tas mal pa gos e des pre pa ra dos re sul ta
em des fe chos al ta men te afli ti vos para os pro fis si o na is
das es tra das.

No mes mo di a pa são, o Mo vi men to União Bra sil
Ca mi nho ne i ro tem, nos úl ti mos anos, re cla ma do da
re du ção pro gres si va da car ga trans por ta da, o que se
tra duz, na lin gua gem eco nô mi ca, em ofer ta ma i or de
ca mi nhão que de pro cu ra. Como se não bas tas se, o
va lor do fre te anda con ge la do por pelo me nos qua tro
anos, em bo ra o pre ço do di e sel e do pe dá gio te nham
in ci si va men te au men ta do. Não por aca so, o ca mi nho-
ne i ro tem fre qüen te men te re cor ri do a pne us re ca u-
chu ta dos e a pe ças de des man ches como al ter na ti-
vas para ma nu ten ção dos ve í cu los.

Sr. Pre si den te, em qual quer país sé rio, a data
não de ve ria ser mar co de re cla ma ções, mas, sim, de
co me mo ra ções. Pu de ra o Bra sil en fi le i rar-se en tre
aque les! Não é o caso, ain da. No fun do, de ve mos to -
dos exi gir do Go ver no me lho res con di ções de tra ba-
lho aos ca mi nho ne i ros, bem como me lho res con di-
ções am bi en ta is aos pes ca do res bra si le i ros, de sor te
a pro por ci o nar-lhes au tên ti co sen ti men to de or gu lho
pelo ofí cio hon ro sa men te exer ci do, por toda a água e
por todo vas to ter ri tó rio na ci o nal men te cons ti tu í do.

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, no mês de se tem bro de 2004, a Gré cia
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será sede de mais uma edi ção dos Jo gos Pa ra o lím pi-
cos. Nos so País, por in ter mé dio do Co mi tê Pa ra o lím-
pi co Bra si le i ro (CPB), es ta rá pre sen te em Ate nas, ga -
ran tin do a par ti ci pa ção de atle tas na ci o na is em di ver-
sas mo da li da des, o que cer ta men te me re ce rá a aten -
ção, o apo io e a tor ci da de to dos nós.

Os Jo gos Pa ra o lím pi cos con tam com uma his tó-
ria de mais de meio sé cu lo, que nos re me te ao in te ri or
da Ingla ter ra, onde, em 1948, Sir Lud wig Gutt mann
or ga ni zou uma com pe ti ção es por ti va en vol ven do os
ve te ra nos da Se gun da Gu er ra Mun di al por ta do res de
de fi ciên cia fí si ca. Qu a tro anos mais tar de, com pe ti do-
res da Ho lan da pas sa ram a in te grar os jo gos e o mo -
vi men to in ter na ci o nal, atu al men te co nhe ci do como
Jo gos Pa ra o lím pi cos, teve efe ti va men te iní cio. Con tu-
do, as com pe ti ções nos mol des olím pi cos pro pri a-
men te di tos fo ram or ga ni za das pela pri me i ra vez em
1960, na ci da de de Roma.

Hoje, os Jo gos Pa ra o lím pi cos trans for ma ram-se
em uma das mais im por tan tes re fe rên ci as es por ti vas
do pla ne ta, ten do ex pe ri men ta do, ao lon go dos anos,
uma evo lu ção ex cep ci o nal, evi den ci a da na par ti ci pa-
ção de 122 pa í ses nos Jo gos de Sid ney, na Aus trá lia,
em 2000, nos qua is com pe ti ram qua se qua tro mil
atle tas.

Men ci o no to dos es ses da dos e in for ma ções, Sr.
Pre si den te, ten do em vis ta o gran de com pro me ti men-
to do Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro na pre pa ra ção
de nos sos atle tas para os Jo gos do pró xi mo ano. Ain -
da há pou cas se ma nas, re ce bi em meu Ga bi ne te o
mais re cen te exem plar da pu bli ca ção Bra sil Pa ra o lím-
pi co, que atin ge o seu sé ti mo ano de cir cu la ção e nos
apre sen ta de ma ne i ra de ta lha da as es tra té gi as ado -
ta das para as com pe ti ções, bem como con so li da um
abran gen te e mi nu ci o so re la to das dis pu tas pre pa ra-
tó ri as re a li za das em di ver sos pa í ses, de to dos os
con ti nen tes, com a par ti ci pa ção dos atle tas pa ra o lím-
pi cos bra si le i ros.

Impor tan te res sal tar que toda a ação do nos so
Co mi tê Pa ra o lím pi co está fun da da no con ti nu a do tra -
ba lho em equi pe, que as se gu ra aos atle tas, téc ni cos
e tre i na do res a se gu ran ça e o su por te ade qua dos em
suas ati vi da des pre pa ra tó ri as co ti di a nas. O CPB bus -
ca o cons tan te apri mo ra men to dos atle tas, com um
pro gra ma de ava li a ção que atin ge to das as mo da li da-
des, além de con so li dar inú me ros pro je tos de ca pa ci-
ta ção de re cur sos hu ma nos. Fora isso, o CPB tem in -
ves ti do no de sen vol vi men to de ati vi da des ain da in ci-
pi en tes ou não im ple men ta das no Bra sil, como hal te-

ro fi lis mo, ci clis mo, vo le i bol sen ta do, dan ça em ca de i-
ra de ro das e equi ta ção.

Srªs e Srs. Se na do res, sem dú vi da te mos enor -
mes de sa fi os a se rem en fren ta dos por nos sas equi -
pes pa ra o lím pi cas, tan to nos cam pe o na tos in ter na ci-
o na is mar ca dos ain da para o se gun do se mes tre des -
te ano, em com pe ti ções no Ca na dá, Esta dos Uni dos,
Ale ma nha, Ingla ter ra, Bél gi ca, Re pú bli ca Che ca e
Argen ti na, quan to nos Jo gos Pa ra o lím pi cos do pró xi-
mo ano. 

É a de ter mi na ção, a per sis tên cia, a co ra gem e
a qua li fi ca ção de nos sos atle tas que nos dão a cer te-
za de que o Bra sil, uma vez mais, mar ca rá pre sen ça
po si ti va nos Jo gos de Ate nas. Bem pre pa ra dos e
mo ti va dos, nos sos atle tas irão à Gré cia com von ta de
de con quis tar as co bi ça das me da lhas de ouro, pra ta
e bron ze, dan do-nos, des sa for ma, um elo qüen te e
mo ti va dor tes te mu nho da pos si bi li da de con cre ta de
su pe ra ção das li mi ta ções que a vida even tu al men te
im põe.

Mu i to obri ga do.

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, os pri me i ros seis me ses do Go ver no Lula
te ri am tudo para uma co me mo ra ção po si ti va. Isso se os
re sul ta dos des ses 180 dias não fos sem ne ga ti vos. Lula,
in fe liz men te, ain da não con se guiu ala van car nem mes -
mo a par te so ci al, anun ci a da como car ro-che fe, pu xa do
pelo cha ma do pro gra ma Fome Zero.

O que a Na ção as sis te, por en quan to, é ape nas
ina ni ção em en tre me io com que re las en tre Mi nis tros e
mu i ta “ba te ção” de ca be ça, cada um que ren do com prar
bri gas e ques tões a qual quer pre ço, me nos em nome
da re a li za ção de al gu ma co i sa po si ti va para a Na ção.

Nes se mês de ju nho, hou ve mu i to anún cio de
pro gra mas no vos, como o do mi cro cré di to e o do pri -
me i ro em pre go. Como o Fome Zero, tudo ain da está
no pa pel, com pre vi são de efe ti vo fun ci o na men to só
da qui a seis ou mais me ses.

Enquan to isso, am pli am-se as que i xas e as an -
gús ti as das ca ma das mais po bres da Na ção e, já ago -
ra, tam bém da clas se mé dia, esta atin gi da du ra men te
pe las in cer te zas, pe los vol te i os e pela fal ta de ação
prá ti ca do Go ver no Lula. As ta xas de de sem pre go
cres cem as sus ta do ra men te, en quan to no meio ru ral
as in va sões dos cha ma dos sem-ter ra atin gem ní ve is
alar man tes.
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A re vis ta Veja, em sua úl ti ma edi ção, faz um le -
van ta men to com ple to da si tu a ção no cam po, com o
tí tu lo “Ros se to todo fe liz nos pa lá ci os... e os sem-ter-
ra bo tam para que brar.” Aon de va mos che gar, nin-
guém sabe, mu i to me nos o Go ver no. A úni ca co i sa
que se sabe é que não se vai che gar a um des fe cho
fe liz.

Tam bém em ju nho, foi a vez de a Igre ja ir ao Pa -
lá cio, para, em au diên cia com Lula, pe dir ação ur gen-
te para a fome das par ce las cada vez mais nu me ro-
sas de bra si le i ros ex clu í dos.

To dos os es for ços do atu al Go ver no con cen-
tram-se nas duas pro pos tas de re for mas já em exa -
me no Con gres so Na ci o nal. Só que, por con ta dis -
so, nada mais se faz e mu i ta idéia boa é des car ta da,
a pre tex to de co li dir com as duas de can ta das re for-
mas.

Não é pre ci so ir mu i to lon ge. Na úl ti ma quin -
ta-fe i ra, nes te mes mo ple ná rio, o PT jo gou ao léu
uma mu i to boa idéia que o Se na dor Osmar Dias in -
sis tiu em ver apro va da, pelo que dela re sul ta ria em
fa vor da re du ção do cus to de vida, prin ci pal men te
para as ca te go ri as mais hu mil des, mas não só para
elas.

Esta va em jogo o pre ço do pão, o ali men to nos -
so de cada dia, cada dia mais caro.

Esta va na pa u ta de vo ta ção o pro je to de lei, de
au to ria do Se na dor pa ra na en se, que pro põe a re du-
ção, de 12% em al guns Esta dos, de 17% em ou tros,
para 4% em to dos os Esta dos.

Como ale ga ção para que a ma té ria fos se adi a-
da, apon tou-se um ví cio de in cons ti tu ci o na li da de,
con tra o que o Se na dor su lis ta pon de rou: “Mas como
in cons ti tu ci o nal, se o Se na do apro vou, em opor tu ni-
da de an te ri or, a re du ção para 4% da alí quo ta para o
que re so ne de avi a ção?”

A de fe sa fe i ta por Osmar Dias é per fe i ta: Qu an do
se fala em Pro gra ma Fome Zero, co brar uma alí quo ta
me nor na trans fe rên cia do tri go, de um Esta do para ou -
tro, é pro por ci o nar a re du ção do pre ço de um pro du to
que está na mesa de todo ci da dão em to das as re fe i-
ções, no café da ma nhã, no al mo ço e no jan tar.

Afi nal, o Pre si den te Lula não tem in sis ti do que
sua meta é fa zer com que todo bra si le i ro faça três re -
fe i ções por dia?

E mais: o que o pro je to re fu ga do pelo PT pre ten-
de não é re du zir alí quo tas de be bi das nem de ci gar ro.
É do pão. O pão nos so de cada dia.

Mais ain da, a apro va ção do pro je to do Se na dor
Osmar sig ni fi ca ria dar uma opor tu ni da de para o tri go
bra si le i ro, em vez de pri vi le gi ar o tri go ar gen ti no. A
pre fe rên cia pelo tri go im por ta do sig ni fi ca ge rar em -
pre go no ex te ri or, em de tri men to das la vou ras bra si-
le i ras.

Aí está, em pa la vras cla ras, uma das ca u sas do
ma ras mo que se ob ser va ano Go ver no Lula.

O PT de ve ria ter mais sen si bi li da de para per ce-
ber que não é ne ces sá rio es pe rar pela re for ma tri bu-
tá ria para só en tão aco lher o pro je to do tri go. A fome é 
as sun to ur gen te. Mas a ur gên cia, la men ta vel men te,
pa re ce pas sar bem lon ge das li nhas de ação do Go -
ver no pe tis ta.

Era o que ti nha a di zer.

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 fa zer um co men tá rio so bre a eco no mia
do país, com base no edi to ri al do jor nal Fo lha de
S.Pa u lo, de 22 de ju nho do cor ren te ano. 

O tex to, que so li ci to seja in se ri do nos Ana is do
Se na do pela sua atu a li da de, mos tra a ne ces si da de
do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal ofe re cer cré di to a ta-
xas com pa tí ve is a em pre sas e con su mi do res para di -
na mi zar o cres ci men to eco nô mi co, já que, nos pri me i-
ros seis me ses do go ver no Lula, o fi nan ci a men to do
in ves ti men to e do cres ci men to ain da não se mos tra-
ram pre sen tes.

Há ain da, Sr. Pre si den te, um se gun do as sun to
so bre o qual de se jo tra tar.

Tra ta-se da ma té ria in ti tu la da “PT não pode te -
mer o diá lo go”, pu bli ca da no jor nal Ga ze ta Mer can til,
edi ção de 23 de ju nho do cor ren te, para de nun ci ar o
apro fun da men to do com por ta men to au to ri tá rio do
Go ver no Lula. 

A ma té ria, que tam bém so li ci to seja in se ri da nos 
Ana is do Se na do, tra ta do afas ta men to de de pu ta do
do PT da Co mis são Espe ci al da Câ ma ra dos De pu ta-
dos que ana li sa a re for ma da Pre vi dên cia, com o ob -
je ti vo de evi tar o de ba te so bre a re for ma.

São as se guin tes 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:

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
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. 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, no va men te, des ta car ma té ri as que tra tam da
ocu pa ção de ter ras pelo MST, des ta vez nos Esta dos
do Rio Gran de do Sul e Pa ra ná.

As ma té ri as – 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 – fo ram pu bli ca das no jor nal O Esta do de
S.Pa u lo, edi ção de 20 de ju nho do cor ren te e res sal-
tam, mais uma vez, a ne ces si da de de que seja to ma-

da uma pro vi dên cia por par te do go ver no Lula para
evi tar a si tu a ção de ten são per ma nen te que per me ia
a ques tão agrá ria no Bra sil.

Os tex tos, que pas so a ler, para que fi quem in te-
gran do este pro nun ci a men to, são os se guin tes:

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.)

16840 Qu ar ta-fe i ra  2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    69ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz)
anun ci ou, na úl ti ma sex ta-fe i ra, após cri te ri o so exa me
de amos tras, que o lote 30400068, do me di ca men to
Ce lo bar, sus pe i to de ter ca u sa do a mor te do lo ro sa de
22 pes so as no Bra sil e de ter con ta mi na do gra ve men-
te cer ca de 60 pes so as que tam bém to ma ram o con -
tras te, es ta va al te ra do em sua com po si ção e não po -
dia ter sido co lo ca do no mer ca do pelo fa bri can te, o
La bo ra tó rio Eni la, se di a do no Rio de Ja ne i ro.

Pro du zi do no úl ti mo dia 16 de abril e usa do para
des ta car de ter mi na dos ór gãos em exa mes ra di o ló gi-
cos, o re fe ri do lote sob sus pe i ta acu sou ele va da pre sen-
ça, em tor no de 14%, de sais de bá rio tó xi cos, en tre eles 
o car bo na to, subs tân cia uti li za da para a fa bri ca ção de
ve ne no con tra ra tos. De acor do com os es pe ci a lis tas la -
bo ra to ri a is, para a dro ga apre sen tar to tal se gu ran ça ao
con su mo, o cor re to se ria que na sua com po si ção es ti-
ves se pre sen te ape nas o sul fa to de bá rio.

Na opi nião da Fi o cruz, o re sul ta do do exa me in -
di ca que o uso ex ces si vo do car bo na to não foi aci den-
tal, pois o ín di ce ace i tá vel para a hi pó te se de con ta mi-
na ção re si du al se ria de 1% a 2%, no má xi mo.

Por ou tro lado, de acor do com as exi gên ci as da
far ma co péia ame ri ca na, que são in clu si ve se gui das
no Bra sil, qual quer me di ca men to que apre sen te con -
ta mi na ção su pe ri or a 0,001%, não pode ser ven di do.

Ape nas para ter mos um co nhe ci men to su per fi-
ci al so bre os efe i tos da no sos des ses com po nen tes
quí mi cos no or ga nis mo hu ma no, no caso de adul te ra-
ção da fór mu la ou in ges tão de do ses aci ma das me di-
das re co men da das, as con se qüên ci as são de vas ta-
do ras, como ve re mos a se guir.

No caso do sul fa to de bá rio, por exem plo, dos ma -
les o me nor. Suas mo lé cu las são gran des e por isso não 
são ab sor vi das pelo in tes ti no. A subs tân cia é in ge ri da
em for ma lí qui da, pre en che os ór gãos do apa re lho di -
ges ti vo e per mi te que as ima gens do raio-X se jam mais
pre ci sas. A do sa gem é me di da de acor do com o peso
do pa ci en te. Nor mal men te, o re co men da do é a in ges-
tão de 200 ml a 375 ml, o que cor res pon de mais ou me -
nos a um copo co mum de con tras te di lu í do em soro gli -
co sa do. Algu mas ho ras após o exa me, o sul fa to de bá -
rio é to tal men te eli mi na do do or ga nis mo jun to com as
fe zes. Aci ma des sas me di das, lo gi ca men te, as con se-
qüên ci as são im pre vi sí ve is.

Já no caso do car bo na to de bá rio, as re a ções
or gâ ni cas são bem di fe ren tes. É im por tan te des ta car
que o car bo na to de bá rio é tó xi co no or ga nis mo hu -
ma no, por que se mis tu ra ao áci do clo rí dri co do es tô-
ma go, que aju da a fa zer a di ges tão dos ali men tos.
Aliás, a mis tu ra dos dois ori gi na o clo re to de bá rio,
que é uma subs tân cia al ta men te no ci va e le tal. Ape -
nas para ter mos uma idéia de sua for ça mor tal, de po-

is de cer ca de três ho ras da in ges tão, apa re cem os
pri me i ros sin to mas de en ve ne na men to. Os si na is são: 
ex ces so de sa li va ção, vô mi tos cons tan tes, có li cas, di -
ar réia, con vul são, tre mo res, ar rit mia car día ca, au-
men to da pres são ar te ri al, he mor ra gi as in ter nas do
in tes ti no e do fí ga do, pa ra li sia mus cu lar e, por fim,
mor te do lo ro sa de po is de mu i ta dor e ago nia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a tra gé dia
pro vo ca da pela adul te ra ção na fa bri ca ção cri mi no sa
do con tras te Ce lo bar me faz lem brar ou tros cri mes ig -
no mi ni o sos que, in fe liz men te, não po de mos es que-
cer e que ce i fa ram a vida de cen te nas de pes so as.

Quem não se lem bra, por exem plo, do caso da
Ta li do mi da, me di ca men to in di ca do para con ter en jô-
os de mu lhe res grá vi das? Pois bem, no iní cio dos
anos 60, ele aca bou pro vo can do o nas ci men to de
mais de dez mil cri an ças de for ma das no mun do. No
en tan to, ain da hoje, con ti nua sen do lar ga men te uti li-
za do no tra ta men to de cân ce res, Aids e han se nía se.

Quem não se lem bra do fa mo so caso Mi crov lar?
O me di ca men to, dis tri bu í do às far má ci as em 1998,
era, na ver da de, um lote de pla ce bo para tes tes do
an ti con cep ci o nal, um lote de fa ri nha que não ser via
para nada e que pro vo cou gra vi dez in de se ja da em
de ze nas de mu lhe res?

Quem não se lem bra do des ca so na fa bri ca ção
do re mé dio Andro cur, in di ca do para o tra ta men to de
por ta do res de cân cer de prós ta ta? Em 1997, o lote
351 foi co lo ca do no mer ca do sem o prin cí pio ati vo e
pro vo cou a mor te de vá ri os por ta do res da do en ça.

Para fe char, por en quan to, o ci clo do des res pe i-
to à vida e à sa ú de das pes so as, que sem pre se re pe-
te em nos so País, vale re gis trar que, em ple na in ves ti-
ga ção so bre o ru mo ro so caso Ce lo bar, cu jas con clu-
sões ain da não são de fi ni ti vas, eis que sur ge um novo 
es cân da lo, mais uma vez, no Rio de Ja ne i ro.

Dois co lí ri os fa bri ca dos pe los la bo ra tó ri os Lens sur-
gi cal Oftal mo lo gia e Oftvi si on, si tu a dos no Rio de Ja ne i ro,
es tão na mira da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá-
ria (Anvi sa), sus pe i tos de te rem ca u sa do ce gue i ra em
pelo me nos 13 pa ci en tes de ca ta ra ta, até ago ra. Se gun-
do o no ti ciá rio, as ví ti mas en tra ram nas sa las de ci rur gia
com a ex pec ta ti va de, em cer ca de uma hora, vol ta rem
para casa com a vi são per fe i ta. La men ta vel men te, 48 ho -
ras se pas sa ram e 13 pa ci en tes es ta vam ce gos. Se gun-
do as pri me i ras opi niões dos es pe ci a lis tas, os pro vá ve is
ca u sa do res des sa mais nova tra gé dia são os pro du tos
cha ma dos Methyl Lens Hypac 2%, do la bo ra tó rio Lens -
sur gi cal Oftal mo lo gia, e o Oftvisc, do la bo ra tó rio Oftvi si-
on. Os dois me di ca men tos con têm me til ce lu lo se, uma
subs tân cia vis co sa usa da para pro te ger os olhos das
pes so as após ci rur gia. A sus pe i ta é que os co lí ri os es tão
con ta mi na dos por bac té ri as. Di an te des sa la men tá vel
ocor rên cia, a Anvi sa já ad ver tiu que, caso seja cons ta ta-
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da a pre sen ça des ses or ga nis mos nos me di ca men tos ci -
ta dos, os hos pi ta is tam bém se rão res pon sa bi li za dos.

Emi nen tes Se na do ras e Se na do res, cer ta men te,
es ses dois es cân da los ver go nho sos já fa zem par te das
pre o cu pa ções do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va;
do Mi nis tro da Sa ú de, Dou tor Hum ber to Cos ta; e do
Pre si den te da Anvi sa, Dou tor Cláu dio Ma i e ro vitch.
Aliás, no fim da se ma na pas sa da, o Mi nis tro da Sa ú de
pe diu ao Pre si den te da Anvi sa pres sa na ela bo ra ção de 
um re la tó rio de ta lha do so bre a si tu a ção dos la bo ra tó ri-
os en vol vi dos na fa bri ca ção des ses dois co lí ri os. Se-
gun do fon tes do Mi nis té rio da Sa ú de e da pró pria Anvi -
sa, até o fim des ta se ma na, o Mi nis tro Hum ber to Cos ta
de ve rá pro nun ci ar-se so bre o as sun to.

Com res pe i to às in ves ti ga ções so bre o caso Ce -
lo bar, jus ti ça seja fe i ta, tan to o Mi nis tro Hum ber to
Cos ta como o Pre si den te da Anvi sa es tão to tal men te
em pe nha dos em apu rar as res pon sa bi li da des até as
úl ti mas con se qüên ci as, doa a quem doer.

Nes se sen ti do, o Mi nis tro Hum ber to Cos ta foi en fá ti-
co e afir mou que o re gis tro do la bo ra tó rio Eni la, fa bri can te
do con tras te Ce lo bar, po de rá ser can ce la do, caso fi que re -
al men te com pro va da a subs ti tu i ção ir re gu lar dos com po-
nen tes da fór mu la do me di ca men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar da 
in dig na ção das fa mí li as que per de ram os seus en tes
que ri dos por ca u sa de um des ca so dos mais ab sur-
dos, e da nos sa re vol ta como ci da dãos, de ve mos con -
ti nu ar acre di tan do em um Bra sil mais jus to, mais dig -
no e mais so li dá rio, e na fis ca li za ção exer ci da pela
Anvi sa so bre es ses la bo ra tó ri os mer ce ná ri os. Infe liz-
men te, sa be mos que o Esta do, di an te das for ças mais 
obs cu ras e ve na is que atu am no mer ca do, não tem
con di ções de eli mi nar em 100% es sas tris tes ocor -
rên ci as. Entre tan to, o po der pú bli co e as au to ri da des
cons ti tu í das têm a seu fa vor os me ca nis mos le ga is e
a obri ga ção de apu rar até as úl ti mas con se qüên ci as
as res pon sa bi li da des des ses atos cri mi no sos e, se
com pro va dos, pu nir os cul pa dos de for ma exem plar.

Na re a li da de, é isso que a so ci e da de e as fa mí li-
as en lu ta das es pe ram dos seus go ver nan tes, da jus ti-
ça, da po lí cia, en fim, das ins ti tu i ções. Se isso não for
fe i to, como diz o ve lho di ta do, mais dia me nos dia,
cor re re mos o ris co de ver a or dem trans for mar-se no
im pé rio da anar quia e da im pu ni da de.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra -
ba lhos, lem bran do 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 D O DIA
(Às 15:30 horas)

1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 42, DE 2003

(Em regime de urgência, nos termos 
do § 1º do art. 64 da Constituição)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 42, de 2003 9nº
1.083/2003, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispões
sobre a revisão geral e anual das
remunerações e subsídios dos servidores
públicos federais dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário da União, das
autarquias federais, de que trata a Lei nº
10.331, de 18 de dezembro de 2001,
referente ao ano de 2003, tendo

Pareceres (aguardando leitura),
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho:

– da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, favorável ao Projeto e contrário às
Emendas nos 1 e 2; e

– da Comissão de Assuntos Econômicos, 1º
Pronunciamento (sobre o Projeto): favorável; 2º
Pronunciamento (sobre Emendas nos 1 e 2): pela
rejeição.

2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2002

(Em regime de urgência, nos termos 
do § 1º do art. 64 da Constituição)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 44, de 2003 (nº
1.084/2003, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
dispões sobre a instituição de vantagem
pecuniária individual devida aos servidores
públicos civis da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional, tendo

Pareceres (aguardando leitura),
Relator: Senador Geraldo Mesquita  Júnior:

– da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, favorável ao Projeto e contrário às
Emendas nos  1 e 2; e

– da Comissão de Assuntos Econômicos, 1º
pronunciamento (sobre o Projeto): favorável; 2º
pronunciamento (sobre as Emendas nos 1 e  2): pela
rejeição

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho) –
Pedindo a bênção de Deus para o povo desta minha
terra querida, do meu Brasil, está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 56 
minutos.)
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Ata da 2ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 2 de ju lho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di 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 e Ge ral do Mes qui ta Jú ni or

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

Ael ton Fre i tas – Alber to Sil va – Alme i da Lima –
Alo i zio Mer ca dan te – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca re pa
– Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães
– Anto 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 – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar go –
Fá ti ma Cle i de – Fer nan do Be zer ra – 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 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 – Luiz Ota vio – Mão San ta – Mar ce lo Cri vel-
la – Mar co Ma ci el – Mo za ril do Ca val can ti – 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 – Re nil do San ta na – Ro ber to Sa tur ni no – Ro dolp-
ho Tou ri nho – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro se a-
na Sar ney – Sér gio Ca bral – Sér gio Gu er ra – Sér gio
Zam bi a si – Serys Slhes sa ren ko – Sibá Ma cha do –
Tas so Je re is sa ti – Te o to nio Vi le la Fi lho – 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 78 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. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, pro je tos re ce bi dos da Câ ma ra dos De pu ta dos
que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro-
meu Tuma.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 380, DE 2003

(Nº 2.383/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga, per mis-
são à Fun da ção Ci da des His tó ri cas para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Pa ra í ba do Sul, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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

ta ria nº 186, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Ci da des His tó ri cas para exe -
cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Pa -
ra í ba do Sul, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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

MEN SA GEM Nº 256, DE 2002

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

o § 3º do art 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das
de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 562, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Go ver na dor Ma no el de Cas tro, na ci da de
de Mo ra da Nova – CE;

2 – Por ta ria nº 563, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Cur ra li nho – PA

3 – Por ta ria nº 584, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Vir gi nó po lis, na ci -
da de de Vir gi nó po lis – MG;
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4 – Por ta ria nº 586, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Ca ra zi nho – RS;

5 – Por ta ria nº 587, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pas so Fun do – RS;

6 – Por ta ria nº 588, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pal me i ra das Mis sões – RS;

7 – Por ta ria nº 742, de 6 de de zem bro de 2001 –
Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e Tu ris mo –
FUMCULT, na ci da de de Con go nhas – MG;

8 – Por ta ria nº 129, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de

de Pe ne do – AL;
9 – Por ta ria nº 130, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –

Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pal me i ra dos Índi -
os – AL;

10 – Por ta ria nº 132, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita gury Nos sa Se-
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Mu a ná – PA:

11 – Por ta ria nº 186, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Ci da des His tó ri cas, na ci da de de Pa ra í ba
do Sul – RJ;

12 – Por ta ria nº 188, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de União dos Pal -
ma res – AL;

13 – Por ta ria nº 248, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cla ret, na ci da de de Ba ta ta is – SP;

14 – Por ta ria nº 249, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Ser ro Azul, na ci da de
de Ita bi ra – MG;

15 – Por ta ria nº 250, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Uni ver so, na ci da de de Apa re ci da de Go iâ-
nia – GO;

16 – Por ta ria nº 414, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cân di do Gar cia, na ci da de de Umu a ra ma
– PR; e

17 – Por ta ria nº 415, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Ama zô nia Viva, na ci -
da de de Be lém – PA.

Bra sí lia, 11 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 241 EM

Bra sí lia, 8 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53000.001926/2001, de in te res se
da Fun da ção Ci da des His tó ri cas, ob je to de per mis-

são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu-
ca ti vos, na ci da de de Pa ra í ba do Sul Esta do do Rio de 
Ja ne i ro.

De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men to
de Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de -
zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou tor ga
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi-
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu-
sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de ou tor ga so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do do pro ces so que deu
ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 186, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, co i i si de ran do o dis pos to no
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o-
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 3l de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53000.001926/2001, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Ci da des
His tó ri cas para exe cu tar, pelo pra zo de 10 anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na ci da de de Pa ra í ba do Sul, Esta -
do do Rio de Ja ne i ro.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi-
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga
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PARECER Nº 259/SEJUR/DRMC/RJ

Rio de Ja ne i ro 26 de se tem bro de 2001

Assun to: Ou tor ga do Ser vi ço de Ra di o di fu são com
fms ex clu si va men te edu ca ti vos
Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.000.001.926/2001-78
Inte res sa da: Fun da ção Ci da des His tó ri cas
Lo ca li da de: Pa ra í ba do Sul/RJ

I – Dos fa tos

1. A Fun da ção Ci da des His tó ri cas, com sede na
ci da de de Pe tró po lis, Esta do do Rio de Ja ne i ro, re-
quer lhe seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar o
Ser vi ço de Ra di o di fu são So no ra em Fre quên cia Mo -
du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da-
de de Pa ra í ba do Sul, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

2. O Esta tu to da en ti da de, re gis tra do no Car tó rio
do 6º Ofí cio de Pe tró po lis (Re gis tro Ci vil de Pes so as
Ju rí di cas), com suas res pec ti vas al te ra ções, pre en-
che os re quí si tos do Có di go Ci vil e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são.

3. De acor do com a có pia da ata da re u nião da
as sem bléia de cons ti tu i ção da Fun da ção (fls. 06/12),
sua di re to ria tem a se guin te com po si ção:

Di re tor Pre si den te: Sady Pa u lo So a res Kapps
Di re tor Vice-Pre si den te: Cris ti na Bas tos da Sil va Leal
Di re tor Se cre tá rio: Gil Men des
Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro: Le i da Cor rêa
Armond Tar del li

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

II – Do Mé ri to

5. A ou tor ga de per mis são para exe cu tar o Ser -
vi ço de Ra di o di fu são So no ra em Fre quên cia Mo du la-
da com fi na li da de ex clu si va men te edu ca ti va está ad -
mi ti da na Cons ti tu i ção Fe de ral (ali nea a do in ci so XII
do Arti go 21).

6. O art. 13 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, dis pen sa a pu bli ca ção de edi -
tal para ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, ver bis:

“Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, ob ser va dos,
no que e quan do cou ber, den tre ou tros, os
se guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri-
os àfor mu la ção das pro pos tas para a ex plo-
ra ção do ser vi ço:

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

§ 2º. Não de pen de rá de edi tal a ou tor-
ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu-
são por pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co
in ter no e por en ti da des da ad mi nis tra ção in -
di re ta, ins ti tu i das pe los Go ver nos Esta du a is
e Mu ni ci pa is, nem a ou tor ga para a exe cu-
cão do ser vi ço com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos.

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

7. Por sua vez, a Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu
ar ti go 223, es ta be le ce a com pe tên cia do Po der Exe -
cu ti vo para ou tor gar con ces são, per mis são e au to ri-
za ção para o ser vi ço de ra di o di fu são e de ter mi na
que o ato de ou tor ga de ve rá ser apre ci a do pelo
Con gres so Na ci o nal e so men te pro du zi rá efe i tos le-
ga is após sua de li be ra ção.

8. A do cu men ta ção re fe ren te à en ti da de e a
seus di re to res está com ple ta e em or dem.

9. Enten de mos ser dis pen sá vel, no mo men to, o
pro nun ci a men to da Fun da ção Ro quet te Pin to re la ti vo
à exe cu ção do ser vi ço com fi na li da de ex clu si va men te
edu ca ti va, ten do em vis ta que as ati vi da des da que la
Fun da ção es tão sen do exe cu ta das pre sen te men te
pela Acerp, por for ça de con vê nio fir ma do com a Ra -
di o brás e, se gun do ori en ta ção da Co or de na do ria Ge -
ral de Ou tor ga, to dos os pro ces sos de ve rão ser-lhe
en ca mi nha dos para que aguar dem de fi ni ção so bre o
as sun to.

10. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não im pli-
ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo De cre-
to-Lei nº 236/67, con for me de cla ra ção de fls. 17.

III – Con clu são

11.  Di an te do ex pos to, ten do em vis ta que este
pro ces so está de vi da men te ins tru í do; em con for mi da-
de com os dis po si ti vos le ga is que re gem a ma té ria,
opi no pelo de fe ri men to do pe di do, su ge rin do que os
au tos se jam en ca mi nha dos à Con sul to ria Ju rí di ca
que, se ra ti fi car este pa re cer, de ve rá re me ter o pro-
ces so ao De par ta men to de Ou tor gas e Li cen ci a men-
tos, para pros se gui men to.

12. Pos te nor men te à de ci são da ou tor ga, o pro -
ces so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o-
nal, para que seja apre ci a do o ato, con for me dis põe o
art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sub me to o Pa re cer à apre ci a ção da Sra. Che fe
do Ser vi ço Ju rí di co.

Rio de ja ne i ro 21 de se tem bro de de 2001. – Eu-
ge nio Lins de Albu quer que, Assis ten te Ju rí di co.

De acor do. Sub me to o as sun to ao Sr. De le ga do
Inte ri no, opi nan do pelo de fe ri men to do pe di do e su ge-
rin do o en vio do pre sen te à Con sul to ria Ju rí di ca.
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Rio de Ja ne i ro, 21 de stem bro de 2001. – Vâ nea
Ra be lo, Che fe do Ser vi ço Ju rí di co.

De acor do com o pa re cer aci ma.
À Con sul to ria Ju rí di ca.
Rio de Ja ne i ro, 21 de se tem bro de 2001. – Wil-

son Go mes de Fa ri as, De la ga cia Re gi o nal do Mi nis-
té rio das Co mu ni ca çõs, De le ga do Subs ti tu to.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 381, DE 2003

(Nº 3.261/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Vi cen te Cam pel lo para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de Re ci fe, Esta do de 
Per nam bu co.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 28 de ou tu bro de 2002, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Vi cen te Cam pel lo para exe-
cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Re ci fe,
Esta do de Per nam bu co.

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

MEN SA GEM Nº 959, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § V do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom-
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te
do De cre to de 28 de ou tu bro de 2002, que “ou tor ga
con ces são às en ti da des que men ci o na, para exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”. As en ti da des men ci o na das são as se-
guin tes:

1 – Fun da ção Vi cen te Cam pel lo, na ci da de de
Re ci fe-PE; e

2 – Fun da ção Gu i lher me Mul ler, na ci da de de
Ba ru e ri-SP.

Bra sí lia, 5  de no vem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 1.355 EM

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2002

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

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

• Fun da çao Vi cen te Cam pel lo, na ci da de de Re -
ci fe, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53
103.000286/02);

• Fun da ção Gu i lher me Mül ler, na ci da de de Ba -
ru e ri, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53000.005285/00).

De acor do com o ar ti go 14, § 2º, do De cre to-Lei
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o 1º do ar ti-
go 13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de pen de rá
de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o-
di fu são com fins ex ci u si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con-
tram de vi da men te ins tru i dos, de acor do com a le gis la-
ção apli cá vel, de mons tran do pos su i rem as en ti da des
as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de ou tor ga so men-
te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do dos pro ces sos cor -
res pon den tes.

Res pe i to sa men te. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci-
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 2002

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

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to dos Ser vi-
ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
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De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

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

I – Fun da ção Vi cen te Cam pel lo, na ci da de de
Re ci fe, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000286/02);

II – Fun da ção Gu i lher me Mul ler, na ci da de de
Ba ru e ri, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53000.005285/00).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

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

Bra sí lia, 28 de ou tu bro de 2002: 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

PARECER Nº 268, DE 2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53103.000286/02
Inte res sa da: Fun da ção Vi cen te Cam pe lo
Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fms ex clu si va men te edu ca ti vos.
Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651/99.
Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Vi cen te Cam pe lo, com sede na ci -
da de de Re ci fe, Esta do de Per nam bu co, re quer lhe
seja ou tor ga da con ces são para exe cu tar o ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fms ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na que la ci da de, me di an te a uti li za-
ção do ca nal 14 E, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri-
bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fms lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-

tra ti va e fman ce i ra, ten do como um de seus ob je ti vos
pro mo ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro-
gra mas in for ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos por te le vi-
são, rá dio e ou tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, na ci da de de Re -
ci fe, Per nam bu co, aten den do a to dos os re qui si tos
dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le gis la ção
es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te da Fun da ção,
está ocu pa do pelo Sr. Edu ar do de Qu e i roz Mon te i ro,
ca ben do a ele a re pre sen ta ção ati va e pas si va da en -
ti da de, nos atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém, os car gos de Di re tor
Téc ni co, ocu pa do pelo Sr. Do min gos da Cos ta Aze ve-
do Neto e de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro, ocu -
pa do pelo Sr. José Amé ri co Lo pes Gois.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea a).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia de ou tor-
gar  con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re fe-
ri do ser vi ço, ao tem po de con di ci o na a efi cá cia do
cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fms ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13. .................................................
(...)
§ 1º  É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o-
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos“.

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en ti-
da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.
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11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for-
me de cla ra ções fir ma das por eles e jun ta da às fls. 94,
96 e 98, dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den-
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe cí fi ca.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao

Con gres so Na ci o nal, onde o ato de ou tor ga será 
apre ci a do, con for me dis põe a Cons ti tu i ção Fe de ral
(art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2002. – Fer nan do
Sam pa io Neto, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do
De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são.

Bra sí lia, 3 de se tem bro de 2002. – Na po leão
Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2002. – Anto nio Car -
los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os Pro je-
tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 380 e 381, de 2003,
que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo de ter-
mi na do de 45 dias, de acor do com o art. 223, §1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple -

ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, os pro je tos li dos se rão
apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu -
ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo pra zo de
5 dias úte is, nos ter mos do art. 122, II, b, com bi na do
com o art. 375, I, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 718, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, so bre a Men sa gem nº 127, de 2003 (nº
248/2003, na ori gem), pela qual o Pre si den-
te da Re pú bli ca so li ci ta a re ti fi ca ção da
Re so lu ção nº 25, de 1997, re fe ren te à ope -
ra ção de cré di to ex ter no, no va lor de até
JPY 30.820.000.000.00 (trin ta bi lhões e oi-
to cen tos e vin te mi lhões de ie nes), equi va-
len tes a até US$ 268,000,000.00 (du zen tos
e ses sen ta e oito mi lhões de dó la res nor-
te-ame ri ca nos), de prin ci pal, con tra ta da
en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Export-Import Bank of Ja pan, atu al Ja pan
Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC,
des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro-
je to do Trem Me tro po li ta no de For ta le za –
METROFOR, a car go da Com pa nhia Bra si-
le i ra de Trens Urba nos – CBTU.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Com a Men sa gem nº 127, de 2003, o Pre si den te
da Re pú bli ca so li ci ta ao Se na do Fe de ral a re ti fi ca ção
da Re so lu ção nº 25, de 1997, re fe ren te à ope ra ção de
cré di to ex ter no, no va lor de até JPY 30.820.000.000.00 
(trin ta bi lhões e oi to cen tos e vin te mi lhões de ie nes),
equi va len tes a até US$ 268,000,000.00 (du zen tos e
ses sen ta e oito mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca-
nos), de prin ci pal, con tra ta da en tre a Re pú bli ca Fe de-
ra ti va do Bra sil e o Export-Import Bank of Ja pan, atu al
Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC.

Os re cur sos da ope ra ção des ti nam-se a fi nan ci-
ar, par ci al men te, o Pro je to do Trem Me tro po li ta no de
For ta le za (METROFOR), a car go da Com pa nhia Bra -
si le i ra de Trens Urba nos (CBTU).

Acom pa nham a Men sa gem, a Expo si ção de Mo -
ti vos nº 00095/2003 – MF, de 12 de maio de 2003, do
Mi nis tro da Fa zen da; o Pa re cer nº PGFN/COF/nº
756/2003, de 8 de maio de 2003, da Pro cu ra do ria-Ge-
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ral da Fa zen da Na ci o nal; o Pa re cer nº 69/STN/COREF,
de 31 de mar ço de 2003, da Se cre ta ria do Te sou ro Na -
ci o nal; o Ofi cio CRT/0078-2003/P, de 11 de abril de
2003, da Com pa nhia Bra si le i ra de Trens Urba nos –
CBTU; o Ofi cio De cec/Di o pe/Su cre-2003/107, de 28
de abril de 2003, do Ban co Cen tral do Bra sil; o Pa re cer
STN/COREF/DIREF nº 04, de 16 de ja ne i ro de 1997,
da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal e có pia da Re so lu-
ção nº 25, de 1997, do Se na do Fe de ral.

II – Aná li se

Em 13 de mar ço de 1997, me di an te a Re so lu-
ção nº 25, de 1997, o Se na do Fe de ral apro vou a men -
ci o na da ope ra ção de cré di to en tre a União e o
Export-Import Bank of Ja pan – JEXIM, des ti na da ao
fi nan ci a men to par ci al do Pro je to de Trem Me tro po li ta-
no de For ta le za (METROFOR).

Con for me es cla re ce o Sr. Mi nis tro da Fa zen da,
o con tra to re la ti vo à ope ra ção de cré di to em apre ço
“es ta be le ce que cada de sem bol so deve ser pago em
par ce las igua is, se mes tra is e con se cu ti vas, com data
ini ci al de amor ti za ção em 10 de ju nho de 2000 e, fi nal,
em 10 de de zem bro de 2009. Esta be le ce, ain da, que
a ca rên cia do em prés ti mo é de três anos.”

Des tar te, a re ti fi ca ção so li ci ta da diz res pe i to à
“subs ti tu i ção, no item ‘con di ções de pa ga men to – do
prin ci pal’ do tex to “em vin te par ce las se mes tra is, con se-
cu ti vas e igua is, ven cen do-se a pri me i ra três anos após
cada de sem bol so” por “pa ga men to do prin ci pal em par -
ce las se mes tra is, con se cu ti vas e pro por ci o na is aos va -
lo res de sem bol sa dos, ven cen do-se o pri me i ro pa ga-
men to em 10 de ju nho de 2000 e o úl ti mo em 10 de de -
zem bro de 2009” (cf. item 8 da Expo si ção de Mo ti vos).

A ci ta da Re so lu ção do Se na do Fe de ral, como
não po de ria de i xar de ser, au to ri zou as con di ções de
pa ga men to do prin ci pal cons tan tes do cre den ci a men-
to do Ban co Cen tral, con for me Car ta-Cre den ci a men-
to Fir ce/Di a ut/Su cre-96/626, de 20 de de zem bro de
1996 e Pa re cer da STN nº STN/COREF/DIREF/nº 04, 
de 16 de ja ne i ro de 1997. Assim, es ta be le ceu que o
em prés ti mo se ria pago em 20 par ce las se mes tra is,
con se cu ti vas e igua is, ven cen do-se a pri me i ra 3 anos
após cada de sem bol so.

Ocor re que, con for me in for ma o aci ma ci ta do
pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal
(item 10), “a Empre sa Bra si le i ra de Trens Urba nos –
CBTU so li ci tou ao Ba cen a re ti fi ca ção do cre den ci a-
men to (ex pe di en te CRT/0078-2003-P, de 11 de abril
de 2003, fls 1571) no que se re fe re às con di ções de
pa ga men to do prin ci pal da ope ra ção em tela, em vir -
tu de de dis cre pân cia en tre o con tra to e a Re so lu ção
nº 25, de 1997”.

Por tan to, a re ti fi ca ção so li ci ta da diz res pe i to
tão-so men te às con di ções de pa ga men to do prin ci pal,
sem al te ra ções do pra zo ini ci al e fi nal das amor ti za-
ções, con for me os es cla re ci men tos do Mi nis tro da Fa -
zen da, da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal,
da STN e a de vi da re ti fi ca ção do cre den ci a men to pelo
Ban co Cen tral, me di an te a Car ta-Cre den ci a men to
Dece/Di o pe/Su cre-2003/107, de 28 de abril de 2003.

O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, em
seu art. 325, vi a bi li za, ju ri di ca men te, a cor re ção de
tex to apro va do, mes mo quan do já pro mul ga do. A pre -
sen te re ti fi ca ção não tra rá im pli ca ção so bre a ob ser-
vân cia e o cum pri men to dos li mi tes, con di ções e de -
ma is exi gên ci as es ta be le ci das pela Re so lu ção nº 96,
de 1989, do Se na do Fe de ral. Ine xis tem, em nos so en -
ten di men to, óbi ces ju rí di cos ou de or dem re gi men tal
para a re ti fi ca ção ple i te a da.

III – Voto

Em face do ex pos to, vo ta mos fa vo ra vel men te à
re ti fi ca ção do tex to da Re so lu ção nº 25, de 1997, con -
for me so li ci ta do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, nos
ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2003

Re ti fi ca a alí nea i do art. 2º da Re so-
lu ção nº 25, de 13 de mar ço de 1997.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º A alí nea i do art. 2º da Re so lu ção nº 25,

de 13 de mar ço de 1997, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
i – con di ções de pa ga men to:
do prin ci pal: em par ce las se mes tra is,

con se cu ti vas e pro por ci o na is aos va lo res
de sem bol sa dos, ven cen do-se o pri me i ro pa -
ga men to em 10 de ju nho de 2000 e o úl ti mo
em 10 de de zem bro de 2009;

.....................................................(NR)”

Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões. – Pa u lo Octá vio, Pre si-
den te em exer cí cio – Luiz Otá vio, Re la tor – Alo i zio
Mer ca dan te – Del ci dio Ama ral – Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or – Mão san ta – Ga ba ri bal di Alves Fi lho –
Val dir Ra upp – Cé sar Bor ges – Efra im Mo ra is –
Ro dolp ho Tou ri nho – Sér gio Gu er ra – Tas so Je re-
is sa ti – Alme i da Lima – Pa trí cia Sa bo ya Go mes –
Serys Slhes sa ren ko – Hé lio Cos ta – Lú cia Vâ nia.
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O pa re cer
que aca ba de ser lido con clui pela apre sen ta ção do
Pro je to de Re so lu ção nº 28, de 2003 (MSF
127/2003), que re ti fi ca a alí nea “i” do art. 2º da Re-
so lu ção nº 25, de 13 de mar ço de 1997.

A pro po si ção 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, “f”, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Re que ri men to nº 
117, de 2003, lido na Ses são do dia 18.03.2003, de
au to ria da Se na do ra Serys Slhes sa ren ko e ou tros Se -
na do res, fi cou pre ju di ca do, ten do em vis ta ini ci a ti va
da Pre si dên cia, na mes ma ses são, de con vo car a
Ses são Espe ci al ob je to do re que ri men to, re a li za da
no dia 27 de mar ço de 2003, quan do foi en tre gue o Di -
plo ma Mu lher – Ci da dã Bert ha Lutz às cin co mu lhe-
res es co lhi das pelo Con se lho res pec ti vo.

A Pre si dên cia de cla ra pre ju di ca do o Re que ri-
men to nº 117, de 2003, de au to ria da Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko e ou tros Se na do res, lido na Ses -
são do dia 18 de mar ço úl ti mo, ten do em vis ta que seu 
ob je ti vo foi aten di do com a re a li za ção da Ses são
Espe ci al ob je to do re que ri men to no dia 27 de mar ço
de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 517, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja apre-

sen ta do pelo Se na do Fe de ral, voto de pe sar pelo fa le-
ci men to do lí der po lí ti co go i a no, o ex-pre fe i to de Go iâ-
nia e ex-de pu ta do es ta du al Hé lio Se i xo de Bri to, apre -
sen tan do con do lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

O ex-pre fe i to de Go iâ nia e ex-de pu ta do es ta du-
al Hé lio Se i xo de Bri to mor reu on tem, às 18h45, no
Hos pi tal Anis Ras si, em Go iâ nia, de in su fi ciên cia car -
día ca, aos 93 anos. Uma das per so na li da des mais im -
por tan te de Go iás, mé di co, es cri tor, en sa ís ta, pes qui-
sa dor, pro du tor cul tu ral, ad mi nis tra dor, cro nis ta, con -
tis ta. Um dos ho mens que aju da ram a es cre ver a his -
tó ria do Esta do.

Hé lio de Bri to nas ceu na ci da de Go iás em 7 de
no vem bro de 1909. Era fi lho de Amân cio Se i xo de Bri -
to e de Ma ria Bár ba ra do Cou to Bri to. Ele re a li zou os
seus es tu dos de pri me i ro e se gun do gra us no Co lé gio
Li ceu de Go iás. No Rio de Ja ne i ro, for mou-se na

Esco la de Me di ci na da Pra ia Ver me lha, hoje Uni ver si-
da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro (UFRJ). Ca sa do com
Cé lia Se i xo de Bri to, mor reu vi ú vo e de i xa qua tro fi -
lhos: o ve re a dor por Go iâ nia Hé lio de Bri to, Re gi na
Cé lia, Ma ria Ali ce e Ro nal do de Bri to. De i xa ain da 15
ne tos e 18 bis ne tos.

Em 1946 fi li ou-se à UDN. Ele i to de pu ta do es ta-
du al, foi um dos prin ci pa is lí de res e ar ti cu la do res da
le gen da em Go iás. Pre si diu a Are na por cin co anos.
No pe río do de 1961 a 1965 ele geu-se pre fe i to de Go -
iâ nia com mais de dois ter ços dos vo tos. Na ad mi nis-
tra ção da Ca pi tal go i a na, ela bo rou o Có di go Tri bu tá rio
do Mu ni cí pio. Se cre tá rio de Esta do de Edu ca ção e
Cul tu ra na ges tão do go ver na dor Co im bra Bu e no, foi
ain da su pe rin ten den te da Ose go no go ver no de Otá -
vio Lage.

Exem plo para as ge ra ções do pre sen te e do fu -
tu ro, o ex-pre fe i to de Go iâ nia Hé lio Se i xo de Bri to de i-
xa o le ga do da ho nes ti da de, do tra ba lho, da hon ra-
dez, do amor ao pró xi mo. Ele será para sem pre lem -
bra do como o ho mem que dig ni fi cou a vida pú bli ca
em Go iás, um pa tri o ta jus to e pro bo, um lí der de gran -
des ide a is e de gran des re a li za ções.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. – Se na-
do ra Íris de Ara ú jo.

REQUERIMENTO Nº 518, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi-

men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do Dr.
Hé lio Se i xo de Bri to, na ci da de de Go iâ nia, Esta do de
Go iás.

a) in ser ção em ata de um voto de pro -
fun do pe sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia e ao mu ni cí pio de Go iâ nia – GO.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. – Le o-
mar Qu in ta ni lha.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os re que-
ri men tos que aca bam de ser li dos de pen dem de vo -
ta ção, po den do fa zer uso da pa la vra para o res pec ti-
vo en ca mi nha men to de vo ta ção os emi nen tes Lí de-
res que as sim o de se ja rem.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
à no bre Se na do ra Iris de Ara ú jo, por cin co mi nu tos.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. 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, a nos sa cul tu ra
cris tã nos en si na a cho rar os nos sos mor tos. Mas,
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ape sar da tris te za ine gá vel que tam bém sin to di an te
do de sa pa re ci men to de Hé lio Se i xo de Bri to, um ou tro
sen ti men to se im põe: o de se jo de ce le brar a vida des -
se sin gu lar in te lec tu al e lí der po lí ti co go i a no.

O Dr. Hé lio teve o que se cha ma de “boa mor te”,
ou seja, o en cer ra men to tran qüi lo de um ci clo vi tal
che io de re a li za ções, seja na vida pú bli ca, seja no cír -
cu lo dos seus afe tos. Hé lio Se i xo de Bri to fa le ceu on -
tem, em Go iâ nia, aos 93 anos, cer ca do do ca ri nho de
fa mi li a res e de ami gos. E per ma ne ce rá na nos sa me -
mó ria como um ho mem exem plar, um po lí ti co cor di al
e cor re to, um ad mi nis tra dor bri lhan te, in te lec tu al de
rara fer ti li da de, es po so aman tís si mo da tam bém já fa -
le ci da Cé lia Cou ti nho Se i xo de Bri to, mãe de seus
qua tro fi lhos.

Hé lio Se i xo de Bri to nas ceu na Ci da de de Go -
iás, an ti ga Ca pi tal do Esta do. Mé di co por for ma ção e
po lí ti co apa i xo na do, foi De pu ta do Esta du al e Pre fe i to
de Go iâ nia, a nova Ca pi tal de Go iás.

No bre ve tem po des te en ca mi nha men to de vo -
ta ção, não há es pa ço para per cor rer a lon ga e rica tra -
je tó ria que foi a vida do Dr. Hé lio, tra di ci o nal ad ver sá-
rio do gru po po lí ti co a que per ten ço. Mas um ad ver sá-
rio de tan ta dig ni da de, que, em cer tos mo men tos, ser-
viu até de ins pi ra ção para aque les que a ele se opu -
nham na vida pú bli ca. Por isso, que ro sa u dar o ad mi-
nis tra dor van guar dis ta, pi o ne i ro da edu ca ção ru ral,
ino va dor na área da sa ú de. Foi o dé ci mo Pre fe i to ele i-
to de Go iâ nia, mas o pri me i ro a con quis tar para a nos -
sa ca pi tal a au to no mia ad mi nis tra ti va e po lí ti ca.

Go iâ nia nas ceu ci da de pla ne ja da, obra de Pe -
dro Lu do vi co. E a ci da de já com ple ta ra 28 anos quan -
do Hé lio Se i xo de Bri to foi ele i to Pre fe i to, com dois ter -
ços dos vo tos. Mas, ape sar de já con tar a ida de de
uma bal za qui a na, a ci da de de Go iâ nia ain da era ad -
mi nis tra da como uma es pé cie de de par ta men to do
go ver no do Esta do. O Dr. Hé lio, que era ad ver sá rio do
en tão Go ver na dor Ma u ro Bor ges, mu dou a si tu a ção.
Ne go ci ou com se re ni da de e com pe tên cia a au to no-
mia da nova ca pi tal, al can çan do seu ob je ti vo jun to ao
Go ver na dor. Au tô no ma, in de pen den te, Go iâ nia não
dis pu nha ain da de um or ça men to que pos si bi li tas se a 
afir ma ção con cre ta da au to no mia.

Di an te do im pas se, o Pre fe i to Hé lio Se i xo de Bri -
to per cor reu to dos os ca mi nhos da bu ro cra cia, sem
êxi to. Mas não de sis tiu e, por in ter mé dio de ami gos
po lí ti cos, foi re ce bi do pelo Pre si den te do Ban co do
Esta do de São Pa u lo. E, des se en con tro, saiu vi to ri o-
so, le van do para a Pre fe i tu ra um em prés ti mo fi nan ce i-
ro sal va dor. Com um de ta lhe, Srs. Se na do res, que
faço ques tão de re al çar: o em prés ti mo foi dado ten do
a pes soa de Hé lio Se i xo de Bri to como ava lis ta. Por -

que, se a Pre fe i tu ra de Go iâ nia não re u nia as con di-
ções ne ces sá ri as para le van tar o em prés ti mo, a hon -
ra dez e cre di bi li da de do seu Pre fe i to ser vi ram como
aval para a tran sa ção.

Ga ran ti do o di nhe i ro ne ces sá rio para ad mi nis-
trar Go iâ nia com au to no mia em re gi me de ur gên cia, o 
Dr. Hé lio foi bus car a sus ten ta bi li da de das ad mi nis tra-
ções fu tu ras, com a cri a ção do novo Có di go Tri bu tá rio
do Mu ni cí pio.

(O Sr. Pre si den te Pa u lo Paim faz soar a cam pa i-
nha.)

Em meu nome e em nome do meu Par ti do, re -
que i ro à Pre si dên cia des ta Casa que en vie um voto
de pe sar à fa mí lia de Hé lio Se i xo de Bri to. E, do fun do
do meu co ra ção, ce le bro a bela tra je tó ria que foi essa
vida.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Por tra ta-

rem de in ser ção em ata de voto de pe sar pelo fa le ci-
men to da mes ma per so na li da de, co lo co em vo ta ção
am bos os Re que ri men tos.

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.
O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –

Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-
den te, da mes ma for ma, gos ta ria de me ins cre ver
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Srs. Se na-
do res, este Pre si den te foi o pri me i ro a che gar no re -
cin to e está au to ma ti ca men te ins cri to para fa zer uma
co mu ni ca ção ina diá vel. V. Exªs fa la rão em se gun do e
ter ce i ro lu ga res, res pec ti va men te, Se na do res Ro-
dolp ho Tou ri nho e Cé sar Bor ges.

A pa la vra está as se gu ra da aos três Se na do res
que a so li ci ta ram na pror ro ga ção da Hora do Expe di-
en te, por cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Em ses são
an te ri or, foi lido o Re que ri men to nº 488, de 2003, do
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, so li ci tan do, nos
ter mos re gi men ta is, in ser ção em ata de voto de pe sar
pelo fa le ci men to do De sem bar ga dor Anto nio Góes,
ocor ri do em Ara ca ju, Ser gi pe.

Para en ca mi nha men to da vo ta ção, con ce do a
pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res, por
cin co mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi-
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são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, no de cor rer da se ma na pas sa da apre sen tei este
Re que ri men to de nº 488 para ser vo ta do pela Casa.
Entre tan to, di an te do acú mu lo das ma té ri as, em face
das me di das pro vi só ri as que te ri am que ser re la ta das
e apro va das pelo Ple ná rio, so men te hoje este re que-
ri men to está sen do apre ci a do.

Tra ta-se da apre sen ta ção de um voto de pe sar
aos fa mi li a res do De sem bar ga dor Anto nio Góes, fa le-
ci do no úl ti mo dia 21, na ci da de de Ara ca ju, Esta do de 
Ser gi pe.

O fa le ci men to do De sem bar ga dor Anto nio
Góes, aos 60 anos de ida de, ocor ri do sá ba do pas sa-
do, cons ter nou a so ci e da de ser gi pa na, que per de um
fi lho no tá vel.

Ho mem de con du ta im po lu ta, opi niões se gu ras
e ati tu des co ra jo sas, sem pre man ten do o equi lí brio
in te lec tu al na luta, a fir me za nos re ve ses e a mag na-
ni mi da de no tri un fo, o ilus tre Ma gis tra do nas ceu no
Mu ni cí pio de Frei Pa u lo. Ini ci ou sua bri lhan te car re i ra
no ano de 1970, como Juiz da Co mar ca de To bi as
Bar re to, e, des de en tão, se des ta cou não ape nas por
seu in ques ti o ná vel sa ber ju rí di co, mas tam bém por
sua hon ra dez e gran de ca pa ci da de de agre mi ar ami -
gos e ad mi ra do res.

Como Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça do
Esta do de Ser gi pe, no bi li tou o Po der Ju di ciá rio, im-
pon do um tra ba lho van guar de i ro, sem pre em de fe sa
dos prin cí pi os de mo crá ti cos e de uma jus ti ça vol ta da
para o so ci al, o que fi cou so be ja men te evi den ci a do
com a in tro du ção da jus ti ça vo lan te no Esta do, que
em mu i to me lho rou as con di ções de pres ta ção de
ser vi ços à co mu ni da de.

O De sem bar ga dor Anto nio Góes tam bém exer -
ceu, na Uni ver si da de Fe de ral de Ser gi pe e em cur sos
da ini ci a ti va pri va da, a fun ção de pro fes sor. Era um
gran de pro fes sor de Di re i to. De i xou mi lha res e mi lha-
res de jo vens, no nos so Esta do do Ser gi pe, sa u do-
sos, lem bran do-se dos seus gran des en si na men tos
e, aci ma de tudo, da sua cul tu ra ju rí di ca e da for ma di -
dá ti ca como trans mi tia tudo que sa bia.

Faz uma gran de fal ta à nos sa so ci e da de ser gi-
pa na o De sem bar ga dor Anto nio Góes, de sa pa re ci do
aos 60 anos de ida de. Como eu dis se, foi um pre si-
den te que hon rou a Cor te de Jus ti ça do Esta do de
Ser gi pe, ho mem de gran je ar a sim pa tia não ape nas
pelo res pe i to que ex pres sa va nos seus atos, mas, aci -
ma de tudo, pela so li da ri e da de que pres ta va, nos mo -
men tos di fí ce is, aos seus ami gos, sem ja ma is con fun-
dir a sua ati vi da de ju rí di ca com ou tro qual quer in te-
res se.

Sr. Pre si den te, os meus pê sa mes à fa mí lia en lu-
ta da pelo de sa pa re ci men to de ho mem tão ilus tre,
como era o De sem bar ga dor Anto nio Góes.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, a Mesa to ma rá as pro vi-
dên ci as re que ri das por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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:

OFÍ CIO Nº 690-L-PFL/03 

Bra sí lia, 10 de ju lho de 2003

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

Abra mo para in te grar, como mem bro su plen te, a Co -
mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to 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”,
em vaga exis ten te.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do José Car los Ale -
lu ia, Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O ofí cio
que aca ba de ser lido vai à pu bli ca ção.

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

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o nel
Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men te
que ro cum pri men tar, aqui pre sen tes, No e li José Dal
Ma gro, Pre fe i to de La je a do Gran de, e Clo de mar Fer -
re i ra, Pre fe i to de Pon te Ser ra da – ci da de em que vivi
pra ti ca men te de zo i to anos e onde co me cei a mi nha
ati vi da de na po lí ti ca es tu dan til –, que vêm a Bra sí lia
em bus ca dos tão di fí ce is re cur sos para os seus Mu ni-
cí pi os.

Esse fato tem ocor ri do to dos os dias: ve re a do-
res e pre fe i tos ba tem à por ta dos Se na do res, dos De -
pu ta dos Fe de ra is e dos Mi nis té ri os, por que já se pas -
sa ram seis me ses, a ar re ca da ção au men tou em re la-
ção ao ano pas sa do, hou ve no vos em prés ti mos e não 
se gas ta ram se quer 2% do Orça men to na ci o nal. O
Go ver no Fe de ral gas tou até ago ra ape nas 10% do
que Fer nan do Hen ri que Car do so gas tou no ano pas -
sa do até o mês de ju lho. Por isso a an si e da de e a pre -
o cu pa ção de ve re a do res e pre fe i tos que bus cam, to -
dos os dias, re cur sos que lhes são de di re i to para in -
ves tir em suas ci da des, na ma i o ria das ve zes po bres,
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pe que nas, sem re cur sos e ago ra qua se sem es pe ran-
ças. Acre di ta mos até que es te jam co lo can do o di nhe i-
ro em al gu ma ca i xa gi gan tes ca, por que di zem que
nos ban cos ele não está. Onde está toda a ar re ca da-
ção? Te mos a pre o cu pa ção de que isso fu tu ra men te
ve nha a tra zer aque les be ne fí ci os para apa dri nha dos
po lí ti cos e que aten da ape nas aos que apói am o Go -
ver no.

Eu co men ta va, há pou co, com o Pre si den te Ro -
meu Tuma e com o nos so que ri do Se na dor Pa u lo
Paim que está di fí cil tra ba lhar no Se na do nes te pri -
me i ro se mes tre, por que a an si e da de e a pre o cu pa-
ção dos sin di ca lis tas, dos pro fes so res e dos fun ci o ná-
ri os pú bli cos é cons tan te, em fun ção da re for ma que
ain da não en con trou um ca mi nho. O as sun to está
sen do dis cu ti do aqui den tro, mas não nas ba ses, nos
Mu ni cí pi os e nos Esta dos, o que cria uma ver da de i ra
cor re ria das pes so as até Bra sí lia.

Che guei a ter que me es con der para ten tar fa zer
o meu pro nun ci a men to de hoje, so bre tu ris mo, mas
não con se gui, das 11h30 até as 14h30, ter mi nar de
ler gran de par te dele, em fun ção das inú me ras pes so-
as que, por di re i to, pro cu ra vam-me para sa ber como
está o Orça men to, como es tão os re cur sos e as re for-
mas. Essas pes so as não pro cu ram ape nas os Se na-
do res dos seus Esta dos, mas tam bém os de ou tras
uni da des da Fe de ra ção, o que nos tem de i xa do ocu -
pa dos. Além das re u niões de co mis sões, pro je tos e
pro nun ci a men tos a se rem es tu da dos, essa pro cu ra
nos tem to ma do um tem po imen so e não es ta mos
con se guin do aten der como de ve ría mos os Pre fe i tos e 
Ve re a do res que nos pro cu ram.

Sr. Pre si den te, Se na dor Ro meu Tuma, o as sun-
to que me traz à tri bu na nes te mo men to é o tu ris mo
em San ta Ca ta ri na.

San ta Ca ta ri na, este pe que no Esta do bra si le i ro,
com pou co mais de 5 mi lhões de ha bi tan tes, re ú ne
em seus sin ge los 95,4 mil km² uma di ver si da de tal de
ce ná ri os e gen te que des lum bra os que o vi si tam.
Pra i as de are ia bran ca, ma tas tro pi ca is e ser ras ne va-
das. Pes ca do res aço ri a nos, agri cul to res ita li a nos e in -
dus tri a is ale mães. Uma ter ra rica de to dos os po vos
que com põem o mun do, uma ter ra de be los e de fi ni ti-
vos con tras tes, por isso mes mo tão fas ci nan te.

A di ver si da de ge o grá fi ca e hu ma na de San ta
Ca ta ri na é sur pre en den te para um ter ri tó rio de ape -
nas 95,4 mil km² – do ta ma nho apro xi ma do de pa í ses
como Áus tria, Hun gria, Irlan da ou Por tu gal. Uma vi a-
gem de pou cas ho ras de car ro é su fi ci en te para ex pe-
ri men tar mu dan ças ra di ca is no cli ma, na pa i sa gem,
nos so ta ques e cul tu ras. Com atra ti vos di fe ren ci a dos
e de fá cil aces so, o Esta do tem vo ca ção acen tu a da

para o tu ris mo. Vi si tá-lo é um de le i te, tan to para quem
quer fé ri as tran qüi las, como para os que bus cam a
aven tu ra de es por tes li ga dos à na tu re za: vela, remo,
sur fe, ca no a gem, ra pel, pa ra pen te, asa-del ta, al pi nis-
mo e tan tos ou tros. Há oito ins tân ci as hi dro mi ne ra is,
14 áre as fe de ra is e cin co es ta du a is de pro te ção am bi-
en tal, além de de ze nas de par ques eco ló gi cos mu ni-
ci pa is.

Te mos o tu ris mo agrí co la, o tu ris mo ru ral, o de
es por tes ra di ca is, o eco ló gi co, o tu ris mo no tur no, o de 
com pras, ci da des ale mãs, ita li a nas, po lo ne sas, aus -
tría cas, por tu gue sas, den tre tan tas ou tras na ci o na li-
da des que fa zem de San ta Ca ta ri na uma mi ni a tu ra da 
Eu ro pa.

Te mos tam bém o tu ris mo re li gi o so, em Nova
Tren to, ber ço de Ma dre Pa u li na, o li to râ neo, o his tó ri-
co, como a ci da de de La gu na, ter ra de Ani ta Ga ri bal-
di, onde foi de sen vol vi do o Pro je to da Ba le ia Fran ca.

E ago ra, em ja ne i ro, o ani ver sá rio de 500 anos
da que ri da e uma das mais an ti gas ci da des do Bra sil,
São Fran cis co do Sul, uma das mais tra di ci o na is de
San ta Ca ta ri na.

Te mos pra i as, tu ris mo ru ral, agro tu ris mo, eco tu-
ris mo, tu ris mo de in ver no, tu ris mo de com pras, de
even tos, dos es por tes ra di ca is – como já fa lei –, re li gi-
o so, de águas ter ma is, o fan tás ti co Beto Car re ro
World – quin to ma i or par que te má ti co do mun do –, tu -
ris mo cul tu ral, da pes ca, e por aí vai.

Pro va de que o tu ris mo é mes mo uma fon te
ines go tá vel de no vas opor tu ni da des de tra ba lho e
ren da é a re cen te ini ci a ti va dos pe que nos pro du to res
de uva e vi nho do Mu ni cí pio de Tan ga rá, no meio-oes -
te ca ta ri nen se. Lá está sen do de sen vol vi do, de for ma
am pla, o eno tu ris mo, ati vi da de que se fun da men ta na 
vi a gem mo ti va da pela apre ci a ção do sa bor e aro ma
dos vi nhos e das tra di ções e ti pi ci da de das lo ca li da-
des que pro du zem a be bi da.

Ou tro exem plo que ilus tra essa di ver si da de: no
Mu ni cí pio de Con cór dia, ber ço da em pre sa Sa dia Ali -
men tos, os pro du to res ru ra is do in te ri or ina u gu ra ram,
no fi nal do ano pas sa do, uma nova for ma de fo men tar
o de sen vol vi men to no meio ru ral. Aos con ce i tos da
agri cul tu ra fa mi li ar fo ram in cor po ra das prá ti cas de tu -
ris mo fa mi li ar, an co ra das na hos pi ta li da de cos tu me i ra
dos imi gran tes ale mães e ita li a nos que co lo ni za ram o
Alto Uru guai Ca ta ri nen se no iní cio do sé cu lo pas sa-
do, as sim como ou tras re giões ca ta ri nen ses.

São ini ci a ti vas de ca rá ter al ta men te so ci al e
eco nô mi co, pois ge ram em pre go no in te ri or, di mi nu in-
do o êxo do ru ral. Tan to que on tem co men ta mos com
a Se na do ra Íris de Ara ú jo o quan to é im por tan te o in -
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ves ti men to no meio ru ral, lá no cam po, nos agri cul to-
res, para que pos sa mos dar as sis tên cia aos agri cul to-
res, aos fi lhos dos agri cul to res, em to das as áre as, na
in fra-es tru tu ra do cam po e, prin ci pal men te, na ati vi-
da de de la zer, na ati vi da de do tu ris mo, para que as
pes so as per ma ne çam em suas re giões.

Em Bal neá rio Cam bo riú, a mi nha ter ra, ma i or
pólo tu rís ti co do sul e ci da de que tive o pra zer de go -
ver nar por três ve zes como Pre fe i to mu ni ci pal – fui
Ve re a dor, fui três ve zes Pre fe i to, De pu ta do Fe de ral e
ago ra, com mu i ta hon ra, Se na dor –, o de sen vol vi-
men to e a pro fis si o na li za ção do po ten ci al do tu ris mo
já é re a li da de há mu i to tem po, ao con trá rio de ou tros
lu ga res do Bra sil, que não têm a mo ti va ção e o pro fis-
si o na lis mo do tu ris mo, como Bal neá rio Cam bo riú,
onde o tu ris mo é mo ti vo de de ba te e pes qui sa per ma-
nen te men te. Fi ze mos, lá, do dis cur so a prá ti ca ao es -
ti mu lar e con cre ti zar par ce ri as com a ini ci a ti va pri va-
da para a ins ta la ção de mo der nos equi pa men tos,
sem es que cer o in ves ti men to no de sen vol vi men to hu -
ma no e so ci al, bem como no es for ço da in fra-es tru tu-
ra ur ba na e de sa ne a men to bá si co, fa to res que con si-
de ro tam bém in dis pen sá ve is para o cres ci men to do
se tor tu rís ti co.

Mes mo com as ad ver si da des mo men tâ ne as em 
fun ção da cri se Argen ti na e dos aten ta dos ter ro ris tas
que me xe ram com a eco no mia glo bal, os nú me ros
mos tram um sen sí vel cres ci men to do se tor tu rís ti co
ca ta ri nen se a cada ano.

Di zem que Bal neá rio Cam bo riú é irmã gê mea
de Co pa ca ba na. Po rém, com per mis são e com res pe-
i to ao Rio de Ja ne i ro, é uma Co pa ca ba na sem vi o lên-
cia ain da, em fun ção da se gu ran ça, do tra ba lho que é
fe i to com as cri an ças, com as mu lhe res, com os ido -
sos, com a ge ra ção de em pre gos e, prin ci pal men te,
com a alta par ce ria exis ten te en tre a ini ci a ti va pri va da
e o po der pú bli co.

Com pro je to do po der pú bli co e, de po is, da ini ci-
a ti va pri va da, cons tru í mos lá o Cris to-Luz, idên ti co ao 
Re den tor, po rém dele saem, do seu bra ço es quer do,
ra i os de luz que jo gam a nove qui lô me tros 27 ra i os,
cons tan te men te em mo vi men to, por toda a ci da de, e
mu dam de cor a cada mi nu to. Emba i xo do Cris to-Luz
há um shop ping, res ta u ran tes, áre as de la zer, área
cul tu ral, en fim ele é al ta men te sig ni fi ca ti vo e fica no
mor ro mais alto de Bal neá rio Cam bo riú.

Te mos lá tam bém o nos so te le fé ri co, o bon di nho
aé reo. É o úni co, no mun do, que liga uma pra ia cen tral
a uma pra ia agres te. São 47 ca bi nes cli ma ti za das, de
alta se gu ran ça, com pu ta do ri za das, com ca bos da Su -
í ça e tec no lo gia da Itá lia, en fim, é um dos mais per fe i-
tos do mun do. Além de inú me ros ho téis, inú me ros in -

ves ti men tos no tu ris mo, na qua li fi ca ção da
mão-de-obra, e da pri me i ra Fa cul da de de Turis mo e
Ho te la ria da Amé ri ca do Sul, que foi im plan ta da em
Bal neá rio Cam bo riú, em 1991, quan do eu era Pre fe i-
to pela pri me i ra vez. 

Exis te lá um tra ba lho sé rio vol ta do ao tu ris mo
que, cer ta men te, será de ba ti do na Sub co mis são de
Tu ris mo, no Se na do, na Câ ma ra dos De pu ta dos e
tam bém no Mi nis té rio do Tu ris mo, para que se im-
plan te em todo o Bra sil. Qu e ro aqui fa zer jus ti ça ao
Mi nis té rio do Tu ris mo, jus ti ça ao Go ver no Lula pelo
Mi nis tro Wal fri do, por sua equi pe, pela com pe tên cia e
pela for ma de mo crá ti ca como está olhan do o tu ris mo
no Bra sil.

Pro va dis so é o au men to pro gres si vo da ar re ca-
da ção do Impos to So bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e 
Ser vi ços (ICMS), se tor onde se in clu em as ati vi da des
tu rís ti cas. Nos so Esta do já é o ter ce i ro no Bra sil em
tu ris mo de ne gó ci os e even tos. San ta Ca ta ri na é o ter -
ce i ro Esta do do Bra sil em tu ris mo de ne gó ci os.

Qu e ro fa zer um pa rên te se para di zer que Bal-
neá rio Cam bo riú, que só tem 100 mil ha bi tan tes, tem
21 mil le i tos – para com pa rar com o Rio de Ja ne i ro,
que tem seis mi lhões de ha bi tan tes e tem 22 mil le i-
tos; e com Sal va dor, na Ba hia, que tem três mi lhões
de ha bi tan tes, e 21,5 mil le i tos. A nos sa ci da de, com
100 mil ha bi tan tes, tem 21 mil le i tos e re ce be en tre
1,5 mi lhão e 1,8 mi lhão de tu ris tas em ape nas três
me ses de tem po ra da.

Por isso, hoje, San ta Ca ta ri na já é o ter ce i ro
Esta do do Bra sil em ter mos de ne gó ci os e even tos na
área de tu ris mo, per den do ape nas para São Pa u lo e
Rio de Ja ne i ro.

Ago ra, a nos sa es tru tu ra tu rís ti ca tra di ci o nal
está sen do re for ça da com o agro tu ris mo, ex plo ra do
em pe que nas pro pri e da des do Vale do Ita jaí, que já
re pre sen ta a ter ce i ra for ça nes se se tor no ter ri tó rio
ca ta ri nen se, se gun do re cen te pes qui sa do Insti tu to
de Pla ne ja men to e Eco no mia Agrí co la do Esta do, o
Ice pa. Veja, Se na do ra Iris de Ara ú jo, como é im por-
tan te in ves tir na agri cul tu ra.

Para apro ve i tar esse po ten ci al rico e di ver si fi ca do,
es ta mos pro pon do ao Go ver no do Esta do ca ta ri nen se e 
a seus ór gãos que ad mi nis tram o tu ris mo e o la zer a cri -
a ção e a di vul ga ção de ro te i ros in te gra dos de tu ris mo,
até pela pro xi mi da de das re giões, o que po de rá ser vir
de exem plo para ou tras re giões do Bra sil.

Sou con trá rio a essa idéia de fa ti ar tu ris mo, prin -
ci pal men te em Esta dos pe que nos como San ta Ca ta-
ri na, onde é pos sí vel sua in te gra ção. No mes mo dia,
pode-se ir de ma nhã a uma pra ia; de tar de a uma fa -
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zen da; no ou tro dia, pode-se vi si tar ou tra ci da de, um
por to, um cen tro cul tu ral, uma pra ça es por ti va, e fa zer
es por te ra di cal. Então, não se pode fa ti ar o tu ris mo.

Em San ta Ca ta ri na, es ta mos pe din do que o Go -
ver no agre gue to dos es ses se to res em um pro je to
úni co. Fui uma das pes so as que pe diu ao Go ver na dor
Luiz Hen ri que da Sil ve i ra para que cri as se a Se cre ta-
ria do Tu ris mo, so men te do tu ris mo. S. Exª cri ou a Se -
cre ta ria do La zer, que tem como Se cre tá rio o mais
novo tu ca no, De pu ta do Esta du al Gil mar Kna e sel.

Re gis tro ain da um pe que no tre cho de um co-
men tá rio do co nhe ci do co lu nis ta, cro nis ta, ilus tra dor
ca ri o ca, Tutty Vas ques, que pas sou quin ze dias de fé -
ri as em San ta Ca ta ri na e fez uma ver da de i ra apo lo gia
so bre o Esta do, num ar ti go pu bli ca do em di ver sos jor -
na is e na Inter net sob um tí tu lo que diz tudo: “Eu amo
San ta Ca ta ri na”. E ele fa lou isso em to dos os lu ga res,
para a im pren sa, em fun ção do que viu, da cul tu ra da
nos sa gen te, da re cep ção da nos sa gen te, da for ma
com que tra ba lha mos o tu ris mo.

San ta Ca ta ri na é a nos sa me lhor hi pó te se de fu -
tu ro; é um exem plo, prin ci pal men te ago ra em fun ção
do tra ba lho que está sen do im plan tan do pelo atu al
Go ver no e pelo Se cre tá rio Gil mar Kna e sel. Bal neá rio
Cam bo riú dá um exem plo ao Esta do e ao Bra sil, pela
for ma pro fis si o nal com que lá se ad mi nis tra o tu ris mo.

Ain da que ge o gra fi ca men te o Esta do seja ir re-
pro du zí vel em ou tras re giões, des ta co a for ma como
tra ba lha mos o tu ris mo e os in ves ti men tos que que re-
mos fa zer nes sa in dús tria – uma das ma i o res ge ra do-
ras de em pre go do mun do e que ain da no Bra sil se
en con tra um pou co ador me ci da. O tu ris mo pre ci sa
ser im plan ta do já no 1º e no 2º Gra us, não só no 3º
Grau. Des de o iní cio, a cri an ça deve co nhe cer a im -
por tân cia de se pre ser var o meio am bi en te, de tra tar
bem as pes so as, por que essa é uma in dús tria sem
cha mi nés.

Em Bal neá rio Cam bo riú, Srªs e Srs. Se na do res,
ne nhu ma pes soa, ne nhum am bu lan te con se gue re ti-
rar um al va rá sem an tes mos trar um pri me i ro do cu-
men to: o cer ti fi ca do do cur so de Tu ris mo. O Mu ni cí pio
pa tro ci na oito ho ras de cur so de Tu ris mo. Ta xis tas,
po li ci a is, fren tis tas de pos tos de ga so li na, co bra do res
de ôni bus, mo to ris tas, ven de do res de pi po ca, am bu-
lan tes, bal co nis tas, ca ma re i ras, se cre tá ri as, pro pri e-
tá ri os de ho téis, pro pri e tá ri os de pos tos, em pre sá ri os,
to dos têm cur sos gra tu i ta men te for ne ci dos pelo Mu ni-
cí pio. Cri a mos, den tro de Bal neá rio Cam bo riú, uma
cons ci en ti za ção for te, que ain da, Sr. Pre si den te, está
ador me ci da no Bra sil. É ne ces sá rio mos trar à po pu la-
ção que a gran de sa í da des te País ain da é o tu ris mo.

(O Sr. Pre si den te Ro meu Tuma faz soar a cam -
pa i nha.)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, eu ain da fa la ria so bre as fes tas de ou tu bro
em San ta Ca ta ri na: a nos sa Okto ber fest, do nos so
Ne ri no Fur lan, de Blu me nau; a Fe nar re co; a Ma re ja-
da, a Fe na chopp; a Schüt zen fest, em Ja ra guá do
Sul;a Ke gel fest, Fes ta do Bo lão, de Rio do Sul, en tre
tan tas e tan tas ou tras fes tas. Fa la re mos a esse res pe-
i to em ou tra opor tu ni da de.

Para aque les que não co nhe cem San ta Ca ta ri-
na, que não co nhe cem o Bal neá rio de Cam bo riú, que
não co nhe cem o nos so in te ri or, fica re gis tra do que lá
es ta mos tra ba lhan do para que o Esta do e os Mu ni cí-
pi os se jam um exem plo para o Bra sil.

Essa in dús tria pre ci sa ser le va da a sé rio. O Go -
ver no – Se na do res e De pu ta dos – pre ci sam tra ba lhar
24 ho ras por dia, por que essa in dús tria gera em pre-
gos e não ca u sa po lu i ção.

Du ran te o dis cur so do Sr. Le o nel Pa i-
va, 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. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Va la da-
res, se gun do ins cri to. S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re -
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, como sa be mos, a Câ ma ra dos De pu ta dos está
se de bru çan do so bre as re for mas pre vi den ciá ria e tri -
bu tá ria.

A re for ma tri bu tá ria já se en con tra em dis cus são
na Co mis são Espe ci al e está re ce ben do su ges tões
não ape nas dos Srs. De pu ta dos como de ou tros seg -
men tos, in clu si ve de Go ver na do res es ta du a is. O Pre -
si den te da Re pú bli ca re ce beu os Go ver na do res, que
exer ce ram no vas pres sões no sen ti do de ma i or par ti-
ci pa ção dos Esta dos no bolo tri bu tá rio. S. Exªs que-
rem ma i or par ti ci pa ção nas con tri bu i ções, como a
CPMF e a Cide, mas tra zem tam bém di ver gên ci as
pro fun das: uns que rem a co bran ça do im pos to no
des ti no; ou tros que rem sua co bran ça na ori gem.

Sr. Pre si den te, por úl ti mo, os Go ver na do res
apre sen ta ram ao Pre si den te da Re pú bli ca uma pro-
pos ta inu si ta da, no mo men to em que o Bra sil se de -
ba te numa cri se sem pre ce den tes, qual seja a Des-
vin cu la ção dos Re cur sos dos Esta dos, a cha ma da
DRE. Essa des vin cu la ção, Sr. Pre si den te, im pli ca um
pre ju í zo des co mu nal para a so ci e da de bra si le i ra,
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uma vez que os pro gra mas de edu ca ção e de sa ú de
se rão atin gi dos em che io. Em cada R$100,00 apli ca-
dos na edu ca ção ou na sa ú de, pelo me nos 20%, ou
seja, R$20,00, se rão des vin cu la dos, isto é, não ha ve-
rá ne nhum com pro me ti men to, ne nhum com pro mis so
dos go ver nos es ta du a is em apli car aqui lo que está
pre vis to na Cons ti tu i ção. Por exem plo, para a edu ca-
ção, 25%; para a sa ú de, até o ano de 2004, os Go ver-
na do res se rão obri ga dos a apli car, sob pena de in ter-
ven ção – como diz a PEC nº 29, apro va da pelo Se na-
do Fe de ral e pela Câ ma ra dos De pu ta dos –, pelo me -
nos 12% de seus re cur sos, de suas re ce i tas lí qui das.

Aque les que es ta vam na Le gis la tu ra pas sa da,
como eu, e que acom pa nha ram de per to a luta ti tâ ni ca
tra va da pelo Con gres so Na ci o nal para apro var a Emen -
da nº 29, sa bem o sa cri fí cio e a luta a que nos sub me te-
mos. Essa pro pos ta pas sou nada me nos do que sete
anos na Câ ma ra dos De pu ta dos e, gra ças à luta que
de sen vol ve mos aqui den tro do Se na do – fui o Re la tor
des sa pro pos ta em de fe sa da sa ú de no Bra sil –, con se-
gui mos votá-la e ela foi apro va da qua se que por una ni-
mi da de. Só dois Se na do res – do Esta do da Ba hia – vo -
ta ram con tra, os ou tros vo ta ram fa vo ra vel men te.

Ora, Sr. Pre si den te, como é que, de po is de uma
luta in sa na como essa, os go ver nos es ta du a is que-
rem anu lar 20% do que o Con gres so apro vou? Lem -
bro-me de que até D. Pa u lo Eva ris to Arns veio fa lar
com o Pre si den te do Con gres so. Re li gi o sos do Bra sil
in te i ro fo ram mo bi li za dos, to das as ONGs vol ta das
para a sa ú de vi e ram a Bra sí lia, os Se cre tá ri os de Sa -
ú de dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os vi e ram pres si o nar
o Se na do e, fi nal men te, co lo cou-se a pro pos ta em vo -
ta ção e ela foi apro va da.

Te mos exem plos, Sr. Pre si den te, das mal da des
que hoje acon te cem nos hos pi ta is. Isso não se deve à
mal da de dos di re to res, deve-se ao fato, sim ples men-
te, de que os re cur sos não são de vi da men te apli ca-
dos – lem bro que o go ver no pas sa do tam bém des vin-
cu lou 20% de to das as re ce i tas da União, in clu si ve as
des ti na das à sa ú de. Qu an do não são bar ra das na
por ta, as pes so as che gam aos hos pi ta is pú bli cos e
não en con tram tra ta men to de cen te. Se con se guem
en trar, fi cam em cima de uma maca nos cor re do res,
numa si tu a ção hu mi lhan te, de gra dan te, numa si tu a-
ção que só vi mos nos fil mes de guer ra, da Se gun da
Gu er ra Mun di al, quan do os fe ri dos che ga vam aos
hos pi ta is e eram aten di dos na mar ra, de qual quer ma -
ne i ra, em cima da maca, no chão. É o que está acon -
te cen do em mu i tos Esta dos do Bra sil, Sr. Pre si den te.

E ago ra vêm os go ver na do res pro por ao Pre si-
den te Lula que des vin cu le 20% das re ce i tas dos
Esta dos para que pos sam fa zer com es ses 20% as

obras que, sa be mos, se rão obras de car re ga ção, ele i-
to re i ras, obras, mu i tas ve zes, Sr. Pre si den te, que não
con di zem com os in te res ses e o âni mo da po pu la ção,
se me lhan tes às re a li za das por oca sião da re e le i ção,
que foi per mi ti da por este Con gres so Na ci o nal. Com a 
apro va ção da re e le i ção, eles ven de ram as es ta ta is, fi -
ca ram sem fre io e gas ta ram de for ma ir res pon sá vel o
di nhe i ro des te País em obras fa raô ni cas, de i xan do os
Esta dos como es tão, que bra dos, ten do que vir pe dir
ao Pre si den te da Re pú bli ca um so cor ro para sal var a
pre vi dên cia de les, quan do eles é que a de ve ri am ter
sal vo, por oca sião da ven da de suas es ta ta is, cri an do
o tal fun do de pre vi dên cia, que não foi cri a do.Ape nas
o Esta do da Ba hia – faço jus ti ça –, cujo Go ver na dor,
Cé sar Bor ges, é de um par ti do ad ver sá rio nos so, o
PFL, ven deu a sua es ta tal, mas cri ou um fun do de
pre vi dên cia para pro te ger os fun ci o ná ri os.

Não pos so con ce ber, Sr. Pre si den te, que ago ra
ve nham os Go ver na do res pres si o nar o Pre si den te da
Re pú bli ca, para que este pres si o ne o Con gres so a
des vin cu lar 20% de suas re ce i tas. Isso, Sr. Pre si den-
te, com pro me te não só a sa ú de e a edu ca ção, mas
um pro gra ma que foi lan ça do on tem pelo Pre si den te
Lula, o pro gra ma Pri me i ro Empre go. Como se pode
co lo car a ju ven tu de no mer ca do de tra ba lho – são 250 
mil em pre gos que o Go ver no quer dar, e eu bato pal -
mas para essa ati tu de do Pre si den te Lula –, se os
pro gra mas nos Esta dos e Mu ni cí pi os se rão pre ju di ca-
dos com a des vin cu la ção? Se na dor Ney Su as su na,
20% é que os go ver na do res que rem ti rar das áre as
da edu ca ção e da sa ú de para fa ze rem o que bem qui -
se rem.

Vou ler aqui, re su mi da men te, ar ti go da jor na lis ta
Mi ri am Le i tão, de O Glo bo – não é a po si ção de Va la-
da res –, so bre a re for ma tri bu tá ria, em que ela diz es -
tar ha ven do no Con gres so uma ver da de i ra ba bel tri -
bu tá ria, e ex pli ca o por quê:

Os go ver na do res que rem au men tar
sua par ti ci pa ção nos im pos tos; os de es ta-
dos ex por ta do res que rem ma xi mi zar a com -
pen sa ção pela isen ção nas ex por ta ções; os
do Sul-Su des te gos tam de uma le gis la ção
úni ca do ICMS que im pe ça a guer ra fis cal;
os do Nor des te que rem mar gens para con-
ce der in cen ti vos e au men tar a chan ce de
atra ir in ves ti men tos; a União quer re du zir a
li ber da de dos es ta dos de le gis lar em ma té-
ria tri bu tá ria; os es ta dos que rem man ter a li -
ber da de de cri ar ou au men tar im pos tos; os
es ta dos ma i o res que rem ICMS na ori gem;
os me no res [que são os con su mi do res], no
des ti no; o Rio quer que o pe tró leo fi que na
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ori gem como to dos os ou tros pro du tos; os
em pre sá ri os que rem pa gar me nos im pos-
tos; o go ver no não quer per der ar re ca da ção;
os in dus tri a is que rem mais im pos to so bre
con su mo e me nos so bre a pro du ção; os ex -
por ta do res não que rem pa gar im pos to al-
gum; o va re jo não quer im pos to so bre ven-
das; ata ca dis tas que rem au men tar o im pos-
to se le ti vo so bre te le fo nia, ele tri ci da de, com -
bus tí vel e isen ção na ma i or par te da sua lis -
ta de 40 mil pro du tos que dis tri bu em pelo
país in te i ro; as con ces si o ná ri as de te le fo nia
di zem que não agüen tam mais pa gar tan to
im pos to [e é por isso que es tão ar ro chan do o 
con tri bu in te]; o con tri bu in te pes soa fí si ca
quer de du ção de des pe sas e cor re ção da ta -
be la do Impos to de Ren da e a Re ce i ta Fe de-
ral quer aca bar com de du ções e ja ma is cor ri-
gir ta be la al gu ma. To dos pe dem uma re for ma
tri bu tá ria am pla, mas o go ver no, para equi li-
brar-se no meio de tan tos in te res ses con fli-
tan tes, en tre a bri ga fe de ra ti va e a pres são
dos lob bi es, ten de a re du zir cada vez mais o 
al can ce da re for ma. É esta Ba bel tri bu tá ria
[ter mi na a gran de jor na lis ta Mi ri an Le i tão]
que terá que ser uni fi ca da para que se faça
uma re for ma tri bu tá ria este ano ain da.

Se na dor Ney Su as su na, com mu i to pra zer, con -
ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Anto nio Car los, V. Exª fala, la men ta vel men te, a
ver da de, como tam bém a jor na lis ta Mi ri am Le i tão,
que V. Exª aca ba de ci tar: to dos que rem a re for ma,
des de que não atin ja o seu. Hoje, a Re pú bli ca tira
76% da ar re ca da ção, de i xa 20% para os Esta dos e
4% para as pre fe i tu ras. Só que a Re pú bli ca já cri ou n
ta xas e n im pos tos dis si mu la dos em ta xas que não
en tram na di vi são para os Esta dos e Mu ni cí pi os. Re -
al men te, cada um só olha a sua se a ra e quer ter os
seus re cur sos au men ta dos e a sua res pon sa bi li da de
di mi nu í da. É di fí cil. E V. Exª tem ra zão quan do fala dos 
Esta dos que bra dos, pois es ta mos com de zes se is
Esta dos em si tu a ção pré-fa li men tar. Na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, no bre Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res, pe di mos uma sub co mis são para tra tar
des se as sun to. Já re ce bi in for ma ções so bre o en di vi-
da men to de de zes se is Esta dos e pude cons ta tar que
a si tu a ção é ca la mi to sa. Não sa be mos re al men te
como fa zer. As pes so as mo ram nas ci da des, nos
Esta dos; no en tan to, esse mons tro que cha ma mos de 
go ver no cen tral con so me cada dia mais re cur sos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Se na dor Ney Su as su na, re cla mo pelo
fato de que, nes sa úl ti ma in ves ti da, os go ver na do res
ma ni fes ta ram que de se jam a des vin cu la ção de re ce i ta.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Eu ia fa lar
nis so ago ra, no bre Se na dor Anto nio Car los Va la da-
res. Se hou ver a des vin cu la ção, aca ba a obri ga to ri e-
da de para a sa ú de e edu ca ção, algo por que lu ta mos
mu i to. E quem vai pa gar é o po bre con tri bu in te que,
no fi nal, paga im pos tos a va ler e não re ce be be ne fí ci-
os em tro ca. Por isso me so li da ri zo com V. Exª em re -
la ção ao que dis se em seu dis cur so. La men ta vel men-
te, tudo o que V. Exª está di zen do é ver da de i ro. Se ria
bom que não fos se e que pu dés se mos di zer que V.
Exª está en ga na do. No en tan to, isso não é pos sí vel e,
mais uma vez, o con tri bu in te será sa cri fi ca do e re ce-
be rá me nos ser vi ços. Pa ra béns a V. Exª pelo tema
que abor da nes ta tar de.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Incor po ro as pa la vras de V. Exª ao
meu dis cur so. E digo mais, a car ga tri bu tá ria de nos so
País se ele vou subs tan ci al men te nos úl ti mos anos,
como nun ca acon te ce ra. Qu an do Fer nan do Hen ri que
Car do so as su miu o Go ver no, a car ga tri bu tá ria es ta va
em tor no de 25% do PIB; hoje, está em tor no de 36%
do PIB.

A re for ma tri bu tá ria, a meu ver, de ve ria ter uma
pers pec ti va, tan to do lado dos em pre sá ri os, quan to
do lado da so ci e da de, no sen ti do de de so ne rar a pro -
du ção, tor nan do o pro du to bra si le i ro mais com pe ti ti vo
no ex te ri or. Além dis so, tam bém de ve ria ha ver uma
iso no mia tri bu tá ria do nos so País em re la ção aos pa í-
ses que con cor rem co nos co. Isso por que, se te mos
um tri bu to se me lhan te ao que é co bra do, por exem-
plo, nos Esta dos Uni dos, o nos so pro du to en tra em pé 
de igual da de na con cor rên cia in ter na ci o nal. Por ou tro
lado, se o tri bu to que co bra mos so bre um de ter mi na-
do pro du to é mais alto do que o de ou tro país, lo gi ca-
men te con cor re re mos em de si gual da de, ou seja, em
si tu a ção in fe ri or no mer ca do in ter na ci o nal.

Cre io que a car ga tri bu tá ria já che gou a um ta -
ma nho tal que não é de bom al vi tre, não é acon se lhá-
vel que go ver nos es ta du a is ve nham a Bra sí lia pres si-
o nar para que nós, nes te Se na do Fe de ral, na Câ ma ra
dos De pu ta dos, ve nha mos a au men tar essa car ga,
que já é tão mons tru o sa, que se equi pa ra à dos pa í-
ses mais de sen vol vi dos do mun do.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, per mi te-me V. Exª um
apar te?
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Anto nio Car los Va la da-
res, des cul pe-me, mas que ro in for mar a V. Exª que
res ta ape nas mais um mi nu to e vin te e sete se gun dos
para a con clu são do seu pro nun ci a men to e a con ces-
são de apar tes. Faço este avi so por que de po is de es -
go ta do o seu tem po, V. Exª não po de rá mais con ce der
apar tes.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Se V. Exª for ge ne ro so co mi go como
foi com o ora dor an te ri or, Sr. Pre si den te, vai me con -
ce der mais al gum tem po.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
terá to le rân cia no tem po, mas não po de rá con ce der
apar te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Mas não pos so de i xar de ou vir uma
co le ga.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
pode con ce der o apar te ago ra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Ouço V. Exª com pra zer, Se na do ra
Ide li Sal vat ti.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Agra de ço
ao Se na dor Ro meu Tuma pela ob ser va ção e ao Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res por me per mi tir tam -
bém fa lar du ran te o seu pro nun ci a men to. Se na dor Va -
la da res, há um po si ci o na men to mu i to cla ro do Go ver-
no em não ace i tar, em não ava li zar essa pro pos ta da
Des vin cu la ção das Re ce i tas dos Esta dos (DRE) tra zi-
da pe los go ver na do res. E pen so que nós, do Con-
gres so, tan to na Câ ma ra como no Se na do, tam bém
de ve mos ter uma po si ção mu i to fir me em re la ção a
isso, por que to dos sa be mos que a des vin cu la ção de -
so bri ga das apli ca ções cons ti tu ci o na is na área da
edu ca ção e da sa ú de, que são os se to res fun da men-
ta is no aten di men to da nos sa po pu la ção. Entre tan to,
ao mes mo tem po em que há uma si na li za ção con trá-
ria à des vin cu la ção das re ce i tas es ta du a is, há si na li-
za ções po si ti vas pas sí ve is de se rem ace i tas na re for-
ma tri bu tá ria, como a ins ti tu i ção de um fun do para fa -
zer as com pen sa ções da Lei Kan dir, isto é, re par tir a
re ce i ta do ICMS da ex por ta ção, uma vez que os Esta -
dos ex por ta do res aca bam ten do pre ju í zo. Ou seja, os
Esta dos po de ri am ter uma com pen sa ção dis so, ins ti-
tu í da na Cons ti tu i ção. Há tam bém uma si na li za ção
po si ti va, dada pelo pró prio Pre si den te da Re pú bli ca,
no sen ti do de que os Esta dos pos sam vir a ter uma
par ce la da Cide. To das são si na li za ções no sen ti do de 
re com pen sar os Esta dos, por que, no úl ti mo pe río do,
ti ve mos não só um au men to da car ga tri bu tá ria, mas

uma re for ma tri bu tá ria in vi sí vel, vis to que a cri a ção de 
con tri bu i ções ao in vés de im pos tos trans fe riu a ma i or
par ce la da ar re ca da ção para a União. Cre io que há si -
na li za ções po si ti vas para aten der al guns dos ple i tos
jus tos dos go ver na do res, mas não esse da des vin cu-
la ção das re ce i tas es ta du a is. Pa ra be ni zo V. Exª por
tra zer um as sun to tão re le van te aqui para o ple ná rio
do Se na do Fe de ral.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Se na do ra Ide li Sal vat ti, agra de ço a V.
Exª pelo seu apar te.

Espe ra mos que a re for ma tri bu tá ria que está sen -
do dis cu ti da no âm bi to do Con gres so Na ci o nal ve nha
não em de tri men to do con tri bu in te, mas em fa vor do
Bra sil. E que pos sa ofer tar, tal como ofer tam os gran des
pa í ses da Eu ro pa e os Esta dos Uni dos, os ser vi ços re -
cla ma dos pela so ci e da de. Na Su é cia, por exem plo, os
im pos tos são al tos, atin gin do cer ca de 50% do PIB; na
Di na mar ca, tam bém, mas os ser vi ços pres ta dos à so -
ci e da de são in com pa ra vel men te su pe ri o res aos que
são pres ta dos pelo Bra sil, que tam bém tem uma car -
ga tri bu tá ria al tís si ma, de qua se 40% do PIB.

Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -

si den te, pelo a pa la vra pela Li de ran ça.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pela Li -

de ran ça, tem a pa la vra V. Exª, por cin co 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, II, “a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, me di an te o dis cur so que aca ba de
pro fe rir, o Se na dor Anto nio Car los mos trou que, às
ve zes, per de mos o foco, e que, de for ma es tra nha, al -
gu mas au to ri da des bus cam me lho rar a sua fa tia em
de tri men to do con tri bu in te.

Isso acon te ce em to das as áre as. Aca bei de to -
mar co nhe ci men to de uma me di da que me de i xou,
por que não di zer, re vol ta do. V. Exª, que já li dou com
se gu ran ça, sabe o quan to está frá gil a se gu ran ça em
nos so País, o quan to a so ci e da de tem que fa zer para
se pro te ger. Além de pa gar os im pos tos às po lí ci as –
fe de ral, ci vil e mi li tar –, ain da tem que pa gar pela sua
pró pria se gu ran ça. É as sim que vive a so ci e da de
hoje: pa gan do se gu ran ças par ti cu la res que pro te gem
as en tra das das ruas onde mo ram. Tra ta-se, qua se,
de uma bi tri bu ta ção.

 Pois bem, aca bei de to mar co nhe ci men to de
que no Rio de Ja ne i ro – e logo no Rio de Ja ne i ro –,
onde o ci da dão tem um dos ma i o res ín di ces de in se-
gu ran ça do País, uma au to ri da de re sol veu ti rar to dos
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os por tões, to das as ca bi nes de se gu ran ça, de to dos
os con do mí ni os da ci da de. Pa re ce até um con vê nio
com o cri me or ga ni za do, ou com os ban di dos em ge -
ral, para que te nham mais aces so às re si dên ci as e,
des sa for ma, pos sam rou bar mais. Os ci da dãos fa-
zem isso ape nas como for ma de pro te ção, pois a po lí-
cia não é ca paz de lhe ga ran tir se gu ran ça.

Che gou-se a pon to de os fa ve la dos da Fa ve la
do Mor ro do Ban co, que pas sam por um dos por tões
de um con do mí nio da Bar ra, fa ze rem um aba i xo-as si-
na do pe din do à Pre fe i tu ra que não per mi ta que o por-
tão seja re ti ra do, por que se re ti ra rem-no, o trá fi co,
com cer te za, irá to mar con ta do mor ro e da fa ve la de -
les. Quer di zer, o pró prio ci da dão ca ren te está pe din-
do que não se re ti re a pro te ção.

Te nho cer te za de que o Pre fe i to Cé sar Maia não 
está to man do co nhe ci men to de uma me di da como
esta, que vem na con tra-mão do de se jo do ci da dão de 
dar se gu ran ça à sua fa mí lia e à sua re si dên cia.

Esse é o aler ta que faço. Peço que não cri e mos
mais di fi cul da des para aque les que já têm mu i tas di fi-
cul da des, seja pelo pro ble ma eco nô mi co, seja pelo
pro ble ma de se gu ran ça nes te País. 

Mu i to obri ga do.
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 ao no bre Se na dor De mós te nes Tor res, pela
Li de ran ça do PFL, pelo pra zo de cin co mi nu tos, de
acor do com o Re gi men to.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs. Se na do ras e Srs.
Se na do res, “es tão indo ao in fer no in fi ni tas al mas, das 
qua is Deus há-de pe dir con ta de hoje em di an te” (Pa -
dre Antô nio Vi e ra).

Fui pro cu ra do pelo Se cre tá rio de Sa ú de de Go -
iás, Dr. Fer nan do Cu per ti no, com a fi na li da de de dar
co nhe ci men to ao Bra sil de fa tos gra vís si mos que es -
tão ocor ren do com a exe cu ção or ça men tá ria do Mi -
nis té rio da Sa ú de. Não se tra ta de ne nhum fe nô me no
per ten cen te às fra u des de todo gê ne ro, tão co me zi-
nhas nes te País quan do se aden tra ao ter re no da mo -
ra li da de, mas de um fato que se ca rac te ri za em mais
um em bus te do 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.

O Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os de Sa ú de
(Co nass) cons ti tu iu um gru po de tra ba lho para acom -
pa nhar to das as ques tões re la ci o na das ao fi nan ci a-
men to do Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS). As li nhas
de atu a ção tra ça das pas sam, de uma ma ne i ra ge ral,
pela exe cu ção or ça men tá ria, a afe ri ção dos li mi tes fi -

nan ce i ros de cada Esta do, com aten ção aos re cur sos
trans fe ri dos pelo Mi nis té rio nas áre as de Aten ção Bá -
si ca, pro ce di men tos de Mé dia e Alta Com ple xi da de,
Epi de mi o lo gia, Vi gi lân cia Sa ni tá ria, en tre ou tros.

O gru po de tra ba lho tam bém ob ser va tec ni ca-
men te o com por ta men to or ça men tá rio es ta du al,
sem pre ten do em vis ta a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal. Os pro fis si o na is aca ba ram de ela bo rar nota
téc ni ca so bre o or ça men to do Mi nis té rio da Sa ú de de
2003 e já se sabe que o Go ver no da União de i xou de
cum prir man da men to pro pos to e apro va do pelo Con -
gres so Na ci o nal na Lei Orça men tá ria.

Du ran te a ela bo ra ção do Orça men to des te ano,
o Par la men to de ci diu cor ri gir dis tor ção na re mu ne ra-
ção per ca pi ta dos ser vi ços de sa ú de en tre os Esta -
dos. A idéia era cor ri gir uma das mais sa li en tes de si-
gual da des re gi o na is que fa zem a di fe ren ça en tre o
Bra sil tec no ló gi co e o fa mé li co, o pu jan te e o hi pos su-
fi ci en te. Jus ta men te fo ram aqui nho a das com um adi -
ci o nal or ça men tá rio as duas re giões mais po bres do
País: Nor te e Nor des te.

Os re cur sos pre vis tos vi sam aten der dois se to-
res cru ci a is do sis te ma: o Aten di men to Ambu la to ri al,
Emer gen ci al e Hos pi ta lar em Re gi me de Ges tão Ple -
na e pela Rede Ca das tra da. Tra du zin do, tra ta-se de
di nhe i ro ex tra para fi nan ci ar ser vi ços de mé dia e alta
com ple xi da de, como a he mo diá li se, as ci rur gi as de
co ra ção e a ra di o te ra pia, en tre ou tros. Os pro ce di-
men tos são re mé di os es sen ci a is para as pa to lo gi as
que mais ma tam no Bra sil, a exem plo do cân cer e das 
do en ças car día cas.

Para se ter no ção do al can ce da emen da apro -
va da, bas ta di zer que os re cur sos so mam pou co mais 
de R$1,036 bi lhão e re pre sen tam um acrés ci mo de
3,5% no Orça men to Ge ral do Mi nis té rio da Sa ú de.
Qu an do os nú me ros são olha dos mais de per to, es -
pe ci al men te em re la ção aos Esta dos das re giões re -
fe ri das, o va lor adi ci o na do é sig ni fi ca ti vo. O Nor des te
fi cou com 44,2% da dis tri bu i ção e o Nor te com
27,90%, en quan to à mi nha re gião, o Cen tro-Oes te,
cou be 5% e, es pe ci fi ca men te Go iás, 1,95%.

Por tan to, não es tou fa zen do re cla ma ção pa ro-
qui a na ao afir mar que, pas sa dos cin co me ses do Go -
ver no Lula, di ver sas Uni da des da Fe de ra ção, jus ta-
men te as de me nor ca pa ci da de eco nô mi ca e com os
pi o res in di ca do res so ci a is, não es tão re ce ben do ade -
qua da men te os re cur sos adi ci o na is des ti na dos a dar
equi da de ao Sis te ma de Sa ú de. Pelo an dar do an dor,
os Se cre tá ri os de Sa ú de te mem que será pre ci so
che gar ao fi nal do exer cí cio or ça men tá rio para se
con fir mar que os re cur sos não fo ram re pas sa dos.
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Sr. Pre si den te, o Exmº Sr. Mi nis tro da Sa ú de,
Hum ber to Cos ta, tem de mons tra do es pí ri to aguer ri-
do. São no tá ve is as suas in ter ven ções di re tas em ca -
sos de gran de co mo ção so ci al, a exem plo da cri se de
le i tos no Ce a rá, quan do mor re ram de ze nas de pa ci-
en tes. Gos ta ria mu i to que o Mi nis tro, um pro fis si o nal
bri lhan te e gran de es pe ci a lis ta em po lí ti ca de sa ú de
pú bli ca, cha mas se a sua as ses so ria com pe ten te para 
sa ber quem deu a or dem de so ne gar dos Esta dos
mais po bres da Fe de ra ção re cur so que fi nan cia tra ta-
men to de do en te re nal crô ni co e can ce ro so.

Te nho cer te za de que o Dr. Hum ber to Cos ta vai
cor ri gir a dis tor ção a tem po e cum prir a Lei Orça men-
tá ria apro va da pelo Con gres so Na ci o nal, sal van do
mu i tas vi das.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son Pé res pela Li -
de ran ça e, em se gui da, pror ro ga re mos a Hora do
Expe di en te por 15 mi nu tos para dar mos a pa la vra aos 
ins cri tos para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

S. Exª tem cin co mi nu tos.
O SR. JEFFERSON PERES (PDT – AM. Como

Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro ape nas fa zer um bre ve re gis-
tro, por que pas sou em bran co nes te Se na do o úl ti mo
dado apre sen ta do pelo Insti tu to Na ci o nal de Pes qui-
sas Espa ci a is a res pe i to de um fato alar man te: o au -
men to subs tan ci al dos des ma ta men tos na Ama zô nia
no ano pas sa do.

De 1997 a 2001, o des ma ta men to man te ve-se
num pa ta mar em tor no de 18 mil Km² por ano. No en -
tan to, no ano pas sa do, hou ve um sú bi to agra va men to
do des flo res ta men to, que pas sou para 25.500 Km²,
uma área su pe ri or ao Esta do de Ser gi pe.

Qu an do se pen sa va que o pro ble ma es ta va sob
con tro le, ele se agra va. Nes se rit mo, Sr. Pre si den te,
ten do em vis ta que gran des áre as, prin ci pal men te
dos Esta dos de Ron dô nia, Pará e Ro ra i ma, já fo ram
afe ta das, den tro de al gu mas dé ca das não te re mos
mais aqui lo que é con si de ra do um pa tri mô nio na ci o-
nal pela Cons ti tu i ção – co i sas inú te is que se co lo cam
na Cons ti tu i ção, de cla ra ções de in ten ções para não
se rem cum pri das. A flo res ta ama zô ni ca é pa tri mô nio
na ci o nal, como a mata atlân ti ca e o cer ra do, no en tan-
to, per mi te-se que uma área do ta ma nho de Ser gi pe
seja des ma ta da por ação de fren tes agrí co las, pe cu a-
ris tas, ma de i re i ros, as sen ta men tos do Incra, num rit -
mo in su por tá vel em mé dio pra zo – não di ria nem em
lon go pra zo. Veja o que está ocor ren do, Sr. Pre si den-
te, Se na dor Ro meu Tuma, V. Exª que é pa u lis ta, mas

é um apa i xo na do pela re gião e tem tan tas li ga ções
com a nos sa Ama zô nia.

Pre o cu pei-me ain da mais, quan do o Pre si den te
da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, que es te ve na
se ma na pas sa da no Ama zo nas para o Fes ti val de Pa -
rin tins, dis se que, em nome da pre ser va ção, tem-se
im pe di do o de sen vol vi men to da Ama zô nia. Essa fra -
se pode dar lu gar a duas le i tu ras. A le i tu ra boa se ria
que a pre ser va ção não deve im pe dir o de sen vol vi-
men to da Ama zô nia. A le i tu ra ruim é achar que o de -
sen vol vi men to deve ser fe i to a qual quer cus to, mes -
mo com de vas ta ção flo res tal. Se for isso que está na
ca be ça do Pre si den te da Re pú bli ca, la men to que a
Mi nis tra Ma ri na Sil va, uma fi gu ra em ble má ti ca, es te ja
na que la Pas ta e que te nha pou cos me i os para im pe-
dir a ação da que les que pen sam er ra da men te que
de sen vol ver a Ama zô nia é ado tar um mo de lo con ven-
ci o nal de de sen vol vi men to, que esse mo de lo seja o
ca mi nho para a nos sa re gião, por que não é. 

Sem pre te nho dito e re pe ti do: ou o Bra sil tem um
pro je to na ci o nal para a Ama zô nia que con tem ple re cur-
sos per ma nen tes, um pla ne ja men to glo bal, zo ne a men-
to eco ló gi co e eco nô mi co, ou de i xem de con ver sa fi a da,
de bo ba gem, de ver fan tas mas, de fa lar em in ter na ci o-
na li za ção da Ama zô nia. A Ama zô nia não será in ter na ci-
o na li za da co i sa ne nhu ma, nem va mos per dê-la. O que
ame a ça a Ama zô nia não é a co bi ça in ter na ci o nal, é a
cu pi dez na ci o nal, que está de vas tan do a flo res ta em um 
rit mo alu ci nan te, com a ina ção, com a inér cia das au to ri-
da des fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is.

Sr. Pre si den te, fica aqui essa co mu ni ca ção de
Li de ran ça como um aler ta. Mas é cla ro que não bas -
tam dis cur sos, é pre ci so uma ação in te gra da de to dos
os Par la men ta res da re gião, para que se po nha co bro
a isso.

Era o que eu ti nha a co mu ni car.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor

Jef fer son Pé res, es ta mos so li dá ri os com V. Exª e sa -
be mos que a Na tu re za não ace i ta des res pe i to nem
de sa fo ro.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio,
por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção de Li de-
ran ça.

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, es ta rei hoje dan do en tra da em um re -
que ri men to pe din do a cons ti tu i ção de uma co mis são
par la men tar de in qué ri to para in ves ti gar a ten são no
cam po bra si le i ro, ou seja, para in ves ti gar fa zen de i ro
que se arma e, sem dú vi da al gu ma, o MST, que agi ta
des me su ra da men te o qua dro po lí ti co des te País.
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O re que ri men to está às or dens de Par la men ta-
res da base go ver nis ta, da base opo si ci o nis ta e à dis -
po si ção de to dos os Srs. Se na do res, para que pos sa-
mos, o quan to an tes, co me çar um tra ba lho em de fe sa
da eco no mia bra si le i ra, por que, do je i to que a co i sa
vai, o MST, em pou co tem po, es ta rá de ses ti mu lan do
no vos in ves ti men tos na agri cul tu ra e com pli can do a
vida do se tor mais pro du ti vo da nos sa eco no mia: a
agri cul tu ra, que po de rá, nes te ano, sig ni fi car um sal -
do na ba lan ça co mer ci al de US$ 21 bi lhões a US$ 22
bi lhões. É a agri cul tu ra que tem sus ten ta do o equi lí-
brio da nos sa ba lan ça co mer ci al de há bom tem po
para cá.

Enfim, que essa ini ci a ti va seja vis ta como algo
de in te res se do País, de in te res se do Par la men to,
por tan to, de de ver do Par la men to e, não, ati tu de da
Opo si ção a ser bo i co ta da pelo Go ver no, ou, se fos se
o con trá rio, ati tu de do Go ver no a ser bo i co ta da pela
Opo si ção. É de in te res se na ci o nal e, por tan to, se ria
mu i to bom se to dos os Lí de res, con cor dan do com a
ini ci a ti va, as si nas sem de pla no o pe di do de cons ti tu i-
ção des sa co mis são par la men tar de in qué ri to, que
es tu da rá a fun do a ques tão do cam po bra si le i ro e a
ten são que por aí está a se avo lu mar.

Vejo que o Go ver no do Pre si den te Lula da Sil va
tem sido mu i to flá ci do em re la ção ao MST; in dul gen te,
con ces si vo, per mis si vo, flá ci do e to le ran te ao ex tre-
mo. A ener gia de mons tra da por mi li tan tes do PT para
va i ar a Vice-Go ver na do ra do Pa lá cio do Pla nal to,
numa des me su ra da de mons tra ção de fal ta de cor te-
sia po lí ti ca, não é pa re ci da com a fla ci dez em re la ção
ao MST. A ener gia e o ri gor de mons tra dos – e não
que ro me en vol ver em as sun tos de eco no mia in ter na
de par ti do al gum, ape nas no que, even tu al men te, pu -
der atin gir a ques tão de mo crá ti ca no País – em re la-
ção, por exem plo, à Se na do ra He lo í sa He le na, que é
tra ta da como se fos se um Trotsky, por uma vi são sta li-
nis ta – e aí eu di ria que a De pu ta da Lu ci a na Gen ro
pas sa a ser um Ka me nev e o ou tro De pu ta do pas sa a
ser Zi no vi ev –, o que nós es ta mos ven do, sem dú vi da
al gu ma, é a per se gui ção de um cer to apa re lho de
Esta do, de um cer to apa re lho de par ti do a todo e
qual quer seg men to que pen se de ma ne i ra di ver gen te
do cha ma do nú cleo de po der. Isso se aba teu re cen te-
men te so bre o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do-
so. Qu a se lhe foi ne ga do o di re i to de opi nar so bre o
qua dro eco nô mi co em que nós vi vía mos. Foi ne ces-
sá ria uma re a ção ve e men te e for te de am plo es pec tro
de pes so as li ga das ou não à fi gu ra de S. Exª para que
se es ta be le ces se algo tão sim ples quan to a água
deve ser cla ra, quan to a água de ver ser trans pa ren te:
que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so tem o

di re i to de fa lar, as sim como a di ver gên cia não é um
cri me, as sim como é do lo so, sim, se va i ar, em uma
ce ri mô nia ofi ci al, no Pa lá cio do Pla nal to, a Vice-Go-
ver na do ra do Dis tri to Fe de ral.

Eu vejo com mu i ta ener gia e até como uma vi -
são au to ri tá ria, em um Go ver no que co me ça a res pin-
gar, a sua vol ta, al gum ques ti o na men to éti co – e é tão
cedo para isso – e, ao mes mo tem po, eu vejo o Go ver-
no, as si nan do, quem sabe, a sua pró pria sen ten ça de
mor te, ao per mi tir a atu a ção do Mo vi men to dos
Sem-Ter ra, que, para mim, não é um mo vi men to so ci-
al e sim um mo vi men to re vo lu ci o ná rio de cor tes za pa-
tis tas, atra sa do, de li ran te, dis pos to a en fren tar a
Cons ti tu i ção e a des res pe i tá-la, não é que sem que -
rer o faça, pro po si ta da men te o faz, até por que o seu
ob je ti vo ma i or e de li ran te é pre ci sa men te des mon tar
a or dem es ta be le ci da e subs ti tuí-la por ou tra que lem -
bra, de fato, os tem pos he rói cos e in con se qüen tes de
Emi li a no Za pa ta. O Go ver no está per den do mu i to es -
pa ço po lí ti co com isso. Eu sin to que a si tu a ção foge
do con tro le. A ati tu de do Mi nis tro Ros set to de en tre-
gar a má qui na do Incra para o MST é de plo rá vel. É
uma ati tu de es tul ta, es tú pi da, sem lu ci dez, que cor -
res pon de a uma cer ta cor fi si o ló gi ca. O Go ver no tra ta
com fi si o lo gia a quem quer, com vi o lên cia a quem re -
sis te aos seus dic ta tis e re sol veu fa zer fi si o lo gia com
o MST, ou seja, “se vi e rem para a má qui na, quem
sabe se acal mam os nos sos com pa nhe i ros do MST”,
dis se ram eles. Mas não se acal ma ram; ao con trá rio,
es tão usan do a má qui na ofi ci al, o Incra, para, a par tir
dela, apa re lhar uma luta que é de de sor ga ni za ção e
de des mon te da agri cul tu ra bra si le i ra, que é o pi lar da
eco no mia des te País.

Por tan to, o aler ta está fe i to. Peço do Go ver no, e
até exi jo e lhe co bro, mais es pí ri to de mo crá ti co em re -
la ção a quem dele di vir ja. Peço res pe i to a quem te nha
opi nião di fe ren te e, por ou tro lado, mais ener gia, mais
vi gor, mais co ra gem – o que está fal tan do – ao li dar
com esse pro ble ma gra vís si mo da ter ra, que pode de -
ses ta bi li zar um Go ver no, a agri cul tu ra e a eco no mia
do País, ao li dar equi vo ca da men te com o Mo vi men to
dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra.

O pe di do de cons ti tu i ção da CPI já está cor ren-
do o ple ná rio. Eu gos ta ria de vê-lo apro va do pela
cons ciên cia dos meus pa res, mas não com esse cri vo
de Opo si ção para um lado e Go ver no para ou tro, por
en ten der que agri cul tu ra é pro ble ma do País in te i ro; a
es ta bi li da de po lí ti ca é pro ble ma do País in te i ro; a
ques tão de mo crá ti ca é pro ble ma do País in te i ro. Te -
nho cer te za ab so lu ta de que nin guém do PT ou de
qual quer se tor, de qual quer es pec tro, par ti dá rio ou
ide o ló gi co, nes te ple ná rio se re cu sa rá a as si nar a co -
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mis são par la men tar de in qué ri to que ora pro po nho,
que será cons ti tu í da para in ves ti gar es sas ati vi da des
que, para mim, es tão mu i to além do cri mi no so, es sas
ati vi da des de ses ta bi li za do ras da eco no mia e da po lí-
ti ca, hoje a ple no va por exer ci das pelo Mo vi men to dos 
Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra.

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

a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim, por cin co mi nu tos,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro dolp ho Tou ri-
nho, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina-
diá vel.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Para 
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res esta é uma se -
ma na de co me mo ra ções para o Esta do da Ba hia.

Pri me i ra men te, re gis tro que hoje, 2 de ju lho de
2003, co me mo ra mos 180 anos de in de pen dên cia da
Ba hia. Tra ta-se de uma das ma i o res fes tas cí vi cas
des te País, que para mu i tos re pre sen ta a ver da de i ra
in de pen dên cia do Bra sil. Afi nal, no dia 2 de ju lho de
1823, os ba i a nos ex pul sa ram de fi ni ti va men te as tro -
pas por tu gue sas que ocu pa vam Sal va dor e con so li-
da ram, qua se um ano de po is o gri to de in de pen dên-
cia ou mor te pro cla ma do por Dom Pe dro I.

Des de en tão o povo ba i a no co me mo ra a sua in de-
pen dên cia re a li zan do, em todo dia 2 de ju lho, uma sem -
pre en tu siás ti ca ca mi nha da, em ho me na gem à en tra da
do Exér ci to Bra si le i ro pela an ti ga Estra da das Bo i a das,
atu al Li ber da de, na ve lha ci da de de Sal va dor.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria
de con gra tu lar o povo ba i a no nes te dia e as so ci ar-me
a essa de mons tra ção de na ci o na li da de e or gu lho
pelo meu Esta do.

Além dis so, tam bém para mi nha sa tis fa ção
como par la men tar ba i a no, no do min go pas sa do, dia
29 de ju nho, o Pólo Pe tro quí mi co de Ca ma ça ri com -
ple tou 25 anos de ope ra ção.

Re sul ta do de uma há bil con du ção po lí ti ca do
hoje Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e da de ci são
pes so al do ex-Pre si den te Ernes to Ge i sel, vi san do, à
épo ca, re du zir as gri tan tes de si gual da des re gi o na is
que ain da hoje per sis tem, o Pólo Pe tro quí mi co de Ca -
ma ça ri co me mo ra um quar to de sé cu lo. O uso in ten si-
vo do plás ti co no Bra sil, que teve iní cio na dé ca da de
50, ge rou a ne ces si da de de im plan ta ção de um par -
que in dus tri al na ci o nal.

Con tan do com a par ti ci pa ção sig ni fi ca ti va da
Pe tro qui sa, sub si diá ria da Pe tro bras, o Pólo de Ca-

ma ça ri ini ci ou suas ati vi da des sob o mo de lo tri par ti te,
isto é, sua com po si ção aci o ná ria pos su ía ca pi tal es ta-
tal, ca pi tal ex ter no e ca pi tal pri va do na ci o nal.

Por tra tar-se de um se tor de ca pi tal in ten si vo, e
pela in ca pa ci da de do Esta do para tan to, a par tir de
1992 ini ci am-se as pri va ti za ções no se tor pe tro quí mi-
co. A meu ver, a sa í da da Pe tro bras do se tor, via pri va-
ti za ções, foi, além de la men tá vel, pre ci pi ta da.A pri va-
ti za ção no pólo ba i a no ge rou uma pul ve ri za ção de
con tro le cri an do no se tor uma in trin ca da...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Peço si lên cio ao Ple ná rio, por
fa vor, pois há um ora dor na tri bu na.

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
(...) teia de par ti ci pa ções cru za das e in te res ses, o que 
re sul tou em cer ta de sar ti cu la ção en tre as ca de i as
pro du ti vas de Ca ma ça ri.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a in dús-
tria pe tro quí mi ca bra si le i ra está si tu a da en tre as ma i-
o res do mun do e en con tra-se com cres ci men to mu i to
aquém de seu po ten ci al. A ca de ia pe tro quí mi ca no
Bra sil re pre sen ta cer ca de 8% do PIB in dus tri al na ci o-
nal, com fa tu ra men to de US$17 bi lhões por ano. Na
dé ca da de 90, as ta xas mé di as de cres ci men to do se -
tor eram três ve zes a taxa do Pro du to Inter no Bru to.

Ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, a im por tân cia
des se se tor para a eco no mia da Ba hia e do Bra sil!

Afi nal, em ter mos de pro du ção, o pólo ba i a no
res pon de por apro xi ma da men te 50% da de man da
na ci o nal de pro du tos quí mi cos e pe tro quí mi cos bá si-
cos, in ter me diá ri os e fi na is. O pólo tem uma par ti ci pa-
ção su pe ri or a 15% no PIB ba i a no e con tri bui com
cer ca de 15% da ar re ca da ção de ICMS es ta du al.

Entre tan to, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de
tra zer à re fle xão al guns pon tos que con si de ro de
suma im por tân cia para o fu tu ro do se tor pe tro quí mi co
bra si le i ro e que me re cem aten ção des ta Casa e do
Go ver no Fe de ral:
1. A in ca pa ci da de da Pe tro bras em aten der a de-

man da de naf ta do se tor pe tro quí mi co. Ne nhum
pólo pode de pen der da im por ta ção des se in su mo.

2. A fi xa ção de pre ços da naf ta pela Pe tro bras, que
tem le va do em con si de ra ção, so bre tu do, o seu
pre ço no mer ca do ex ter no, sem con si de rar sua
im pli ca ção no de sen vol vi men to do País.

3. A uti li za ção do gás na tu ral como fon te al ter na ti va
de ener gia para o de sen vol vi men to da in dús tria
pe tro quí mi ca.

4. A fal ta de com pe ti ti vi da de dos pro du tos pe tro quí-
mi cos na ci o na is no mer ca do in ter na ci o nal. Em
par te pela de pen dên cia da naf ta im por ta da a pre -
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ços ele va dos e, tam bém, pela cu mu la ti vi da de dos
tri bu tos in ci den tes no se tor: a Co fins, a CPMF e
até o ICMS. 

5. A au sên cia da Pe tro bras no se tor pe tro quí mi co.
Se ria mu i to po si ti vo para o País que a Pe tro bras
vol tas se a par ti ci par di re ta men te des se pro ces so
pro du ti vo. A Pe tro bras, no nos so en ten di men to,
deve olhar sem pre para todo se tor da ca de ia, in -
clu si ve pre en chen do áre as como a de dis tri bu i ção
do GLP, o gás de co zi nha, mais im por tan te hoje,
quan do a Ultra gás anun cia a com pra da Shell no
se tor, fi can do pra ti ca men te com um quar to da dis-
tri bu i ção do pro du to no País.

6. O de sen vol vi men to de no vas tec no lo gi as para o
se tor – é pre ci so que se aten te para isso. É in jus ti-
fi cá vel, por exem plo, a ine xis tên cia de um fun do
se to ri al para a in dús tria pe tro quí mi ca.

Por essa ra zão, es tou apre sen tan do um pro je to
para re pa rar a au sên cia de in ves ti men tos no se tor.

Para tor nar-se mais com pe ti ti vo no mer ca do in -
ter na ci o nal, é fun da men tal que o se tor pos sua re cur-
sos para apli car em pes qui sa ci en tí fi ca e de sen vol vi-
men to tec no ló gi co.

So men te des sa for ma po de re mos co me mo rar,
no fu tu ro, mais 25 anos de ope ra ção do Pólo Pe tro-
quí mi co de Ca ma ça ri.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges, para uma co mu-
ni ca ção ur gen te, por cin co mi nu tos.

Em se gui da, terá as se gu ra da a pa la vra o Se na-
dor Pa u lo Paim.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez sin -
to ne ces si da de de vir a esta tri bu na para ten tar sen si-
bi li zar o Go ver no Fe de ral e os seus Lí de res nes ta
Casa para o gra ve pro ble ma que a ci da de de Sal va-
dor está so fren do hoje de vi do à fal ta de li be ra ção de
re cur sos do Go ver no Fe de ral para a cons tru ção do
me trô.

Foi fe i to um con tra to en tre o Go ver no Fe de ral, o
Go ver no da Ba hia e o Mu ni cí pio de Sal va dor e essa
par ce ria in de pen de de quem es te ja à fren te do Go-
ver no. Tra ta-se de um com pro mis so com o povo da ci -
da de de Sal va dor para a cons tru ção do sis te ma me -
tro po li ta no.

Ve nho a esta tri bu na por ca u sa do ofí cio do Mi -
nis té rio das Ci da des ao Sr. Pre fe i to Mu ni ci pal da ci da-
de de Sal va dor, Dr. Antô nio Imbas sahy, de po is de um

lon go tem po de si lên cio, onde apre sen ta a ver da de
so bre o as sun to. Diz o ofí cio:

Iden ti fi ca do o con tra to, ve ri fi ca mos que 
não exis te im pe di men to ao re pas se de re-
cur sos a con tra tos fir ma dos para obras ci vis.
Entre tan to, por ora es ta mos im pos si bi li ta dos
de aten dê-lo, uma vez que per ma ne ce a
res tri ção nos li mi tes or ça men tá ri os e fi nan-
ce i ro, im pos ta pelo con tin gen ci a men to a
este Mi nis té rio, o que tem di fi cul ta do o flu xo
nor mal de re pas ses de re cur sos, tan to do
Bird como da con tra par ti da da União, à
Com pa nhia de Trans por tes Urba nos de Sal -
va dor – CTS. 

Entre tan to, es ta mos aguar dan do pro-
ce di men to da área eco nô mi ca para am pli a-
ção des ses li mi tes, vi san do a aten der os
pro je tos pri o ri tá ri os des te Mi nis té rio, es pe ci-
fi ca men te na área de trans por te.

Con fes sa o Mi nis té rio das Ci da des que é o
con tin gen ci a men to, a fal ta de li be ra ção de re cur sos
por par te do Mi nis té rio da Fa zen da, da área eco nô-
mi ca do Go ver no, que está im pon do a pa ra li sa ção
da obra, o que tra rá um pre ju í zo imen so à po pu la-
ção mais po bre de Sal va dor.

Esta é a ter ce i ra vez que ve nho à tri bu na para
abor dar o as sun to, es pe ran do sen si bi li zar a Ban ca da
da Ma i o ria, os Lí de res do Go ver no – e aqui está o Se -
na dor Tião Vi a na –, para a ques tão do me trô de Sal -
va dor. Inclu si ve o seu pró prio Par ti do lá na Ba hia se
diz em pe nha do em re sol ver esse pro ble ma. O Lí der
do PT na Câ ma ra dos De pu ta dos dis se que te ria uma
re u nião com o Pre si den te Lula, com o Mi nis tro Pa loc-
ci, e que da ria uma po si ção à ci da de de Sal va dor so -
bre a li be ra ção des ses re cur sos. Além da não-li be ra-
ção dos re cur sos, as obras es tão sen do pa ra li sa das e 
no ti ci am os jor na is que mais de seis mil em pre gos di -
re tos e in di re tos se rão per di dos, nú me ro ma i or do que 
o anun ci a do ini ci al men te pelo Mi nis tro Jac ques Wag -
ner para ini ci ar o Pro gra ma Pri me i ro Empre go. Se rão
seis mil de sem pre ga dos em fun ção da pa ra li sa ção
des sa obra. 

Ago ra, o Mi nis té rio das Ci da des vem di zer, Se -
na dor Tião Vi a na, que está im pos si bi li ta do de li be rar
os re cur sos, de po si ta dos na agên cia do Ban co do
Bra sil em Nova Ior que, por que per ma ne ce res tri ção
nos li mi tes or ça men tá ri os e fi nan ce i ros, em de cor rên-
cia do con tin gen ci a men to, para fa zer face ao su pe rá-
vit pri má rio de qua se 7%, pago pela Na ção bra si le i ra,
in fe liz men te, com a pa ra li sa ção das prin ci pa is obras
de res pon sa bi li da de do Go ver no Fe de ral.
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Por tan to, tra ta-se de uma re a li da de ex tre ma-
men te per ni ci o sa, pre ju di ci al, a essa obra, cuja pa ra li-
sa ção acar re ta rá cus tos adi ci o na is de des mo bi li za-
ção e cus tos pos te ri o res de mo bi li za ção. E quem será 
res pon sa bi li za do por es ses cus tos adi ci o na is, pa gos
com re cur sos pú bli cos, re cur sos do Erá rio?

O Tri bu nal de Con tas da União deve es tar aten -
to, por que a fal ta de ação do Go ver no Fe de ral e de
cum pri men to do con tra to exis ten te com o Esta do e
com a Pre fe i tu ra vem acar re tan do esse pre ju í zo mu i to
gran de, em es pe ci al à po pu la ção mais po bre e mais
ca ren te do meu Esta do, que se ria a pri me i ra be ne fi-
ciá ria da con clu são des se pro je to.

Veja bem, Sr. Pre si den te, que, des de o iní cio do
ano, o Pre fe i to Antô nio Imbas sahy, as li de ran ças po lí-
ti cas da Ba hia, os De pu ta dos e os Se na do res vêm
tra ba lhan do para a li be ra ção des ses re cur sos. Inclu si-
ve, as li de ran ças lo ca is ba i a nas do PT di zi am que iam 
se as so ci ar a essa li be ra ção, que, in fe liz men te, até
hoje não acon te ceu. É pre ci so que se tome uma pro -
vi dên cia ur gen te men te, para que essa im por tan te
obra não so fra so lu ção de con ti nu i da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Per gun to

ao Se na dor José Agri pi no se, como Lí der, to le ra ria
es pe rar por mais cin co mi nu tos para fa zer o seu pro -
nun ci a men to, para que o Se na dor Pa u lo Paim pu des-
se se ma ni fes tar. (Pa u sa.)

Obri ga do, Se na dor José Agri pi no.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. 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, na ver da de, que ro
en ca mi nhar à Mesa dois ar ti gos. O pri me i ro de les, pu -
bli ca do no Cor re io Bra zi li en se, con ta a his tó ria bo ni-
ta do Mi nis tro Jo a quim Bar bo sa, que foi fun ci o ná rio
des ta Casa, es cri ta na vi são da pró pria Di re ção do
Se na do. O ou tro, Sr. Pre si den te, leva o tí tu lo “Pre con-
ce i to e Fé: a his tó ria da ima gem que mu dou de cor”.

Sr. Pre si den te, na pe que na Bar ra dos Co que i ros,
na re gião de Encan ta do, a san ta que leva o nome de
Nos sa Se nho ra de Lo re to é ne gra e foi pin ta da de bran -
co. No en tan to, como o meu Rio Gran de está avan çan-
do mu i to nes sa luta con tra os pre con ce i tos, fez-se um
gran de mo vi men to na co mu ni da de. O ar ti go mos tra,
com mu i ta com pe tên cia, que a ci da de man dou que no -
va men te fos se re pro du zi da a cor ori gi nal de Nos sa Se -
nho ra de Lo re to, que vol tou a ser ne gra.

O ar ti go é mu i to cla ro, mu i to com pe ten te, es cri to
com mu i ta qua li da de, e, por isso, Sr. Pre si den te, peço
que seja in se ri do nos Ana is da Casa.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Agra de ço a to le rân cia do Lí der do PFL.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a igual da de de to dos
pe ran te a lei é um prin cí pio fun da men tal da Cons ti tu i-
ção de 1988, que, in clu si ve, con si de rou o ra cis mo
como cri me ina fi an çá vel e im pres cri tí vel (art. 5º, XLII). 
É fato tam bém que a so ci e da de bra si le i ra tem dado
pas sos de ci si vos vi san do à in clu são da po pu la ção
afro-des cen den te em to dos os ní ve is de ci só ri os da
Na ção. É in con tes tá vel que as Cor tes Su pre mas re -
pre sen tem um es pec tro mais am plo da so ci e da de,
sen do essa uma ten dên cia mun di al que já ocor re há
mais de 30 anos.

Assim, sa ú do com ale gria, Srªs e Srs. Se na do-
res, a pu bli ca ção no úl ti mo dia 27 de ju nho, no Cor re-
io Bra zi li en se, do ar ti go de au to ria do Di re tor-Ge ral
des ta Casa, Aga ci el da Sil va Maia, in ti tu la do “O Mi nis-
tro Jo a quim Bar bo sa”. É dig no de nota que, não obs -
tan te as pe sa das res pon sa bi li da des ine ren tes ao seu
car go, o nos so Di re tor te nha sido sen sí vel ao fato his -
tó ri co de que pela pri me i ra vez em nos sa his tó ria re -
pu bli ca na um mi nis tro ne gro te nha sido con du zi do
pelo Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va para com por
o co le gi a do de nos sa mais ele va da Cor te de Ma gis-
tra tu ra, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Nes te ar ti go, Aga ci el Maia faz um bri lhan te re -
su mo da tra je tó ria po lí ti ca e so ci al do Mi nis tro Jo a-
quim Bar bo sa que, ain da, nos anos de 1970, foi fun ci-
o ná rio da Grá fi ca do Se na do Fe de ral por cer ca de
qua tro anos e é de ten tor de um cur rí cu lo, por to dos os 
mé ri tos, dig no de lou vor:

Sin to que esse tex to, por sua im por tân cia his tó-
ri ca, Srªs e Srs. Se na do res, me re ce cons tar dos ana is
des ta Casa, uma vez que de fen de os pos tu la dos de
um Bra sil mais jus to, fra ter no, so li dá rio e in clu si vo.

Mu i to obri ga do.

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.)

O MINISTRO JOAQUIM BARBOSA

Aga ci el da Sil va Maia(*)

A so ci e da de bra si le i ra tem dado pas sos de ci si-
vos vi san do à in clu são da po pu la ção afro-des cen den-
te em to dos os ní ve is de ci só ri os da na ção. É fato in -
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con tes tá vel que as cor tes su pre mas re pre sen tem um
es pec tro mais am plo da so ci e da de, sen do essa uma
ten dên cia mun di al que já ocor re há mais de 30 anos.
A Su pre ma Cor te dos Esta dos Uni dos teve seu pri -
me i ro mi nis tro ne gro em 1965. Em 1980 a pri me i ra
mu lher foi no me a da um de seus mem bros. Vá ri as ou -
tras cor tes têm hoje essa di ver si da de na sua com po-
si ção.

É pro mis sor cons ta tar que no Se na do Fe de ral
um pro je to de lei de au to ria do pre si den te da Casa, o
se na dor José Sar ney, es ta be le ce uma cota mí ni ma
de 20% para a po pu la ção ne gra no aces so a car gos e
em pre gos pú bli cos, à edu ca ção su pe ri or e aos con-
tra tos do Fun do de Fi nan ci a men to ao Estu dan te do
Ensi no Su pe ri or (Fies). Na Câ ma ra dos De pu ta dos,
está em tra mi ta ção pro je to do de pu ta do Pa u lo Paim,
do PT do Rio Gran de do Sul, que ob je ti va cri ar um es -
ta tu to da igual da de ra ci al, com me di das em di ver sas
áre as, in clu in do a fi xa ção de co tas para ne gros nos
se to res pú bli co e pri va do, nas uni ver si da des pú bli cas
e pri va das, e em pro gra mas te le vi si vos, pro du ções ci -
ne ma to grá fi cas e pe ças pu bli ci tá ri as. No Ju di ciá rio,
des ta ca mos a ação do ex-pre si den te do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral (STF), mi nis tro Mar co Au ré lio Mel lo,
que apro vou a ado ção do sis te ma de co tas para ne -
gros na con tra ta ção de ser vi ços ter ce i ri za dos para o
STF, re ser van do para eles 20% das va gas.

O Se na do Fe de ral se sen tiu du pla men te gra ti fi-
ca do com a in di ca ção pelo pre si den te da Re pú bli ca,
Luiz Iná cio Lula da Sil va, do ju ris ta Jo a quim Be ne di to
Bar bo sa, para in te grar a mais alta Cor te de Jus ti ça do
país: por ser o pri me i ro mi nis tro ne gro a ter as sen to
no STF e por ter tra ba lha do nos anos de 1970 na Grá -
fi ca do Se na do, hoje Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra-
ção e Pu bli ca ções, ten do sido pos te ri or men te ofi ci al
de chan ce la ria do Ita ma ra ti, as ses sor ju rí di co do Ser -
pro e con sul tor ju rí di co do Mi nis té rio da Sa ú de.

O mi nis tro Jo a quim Be ne di to Bar bo sa, 48 anos,
na tu ral de Pa ra ca tu (MG), tem uma bi o gra fia lu mi no-
sa. Ele fez mes tra do em di re i to cons ti tu ci o nal, di re i to
ad mi nis tra ti vo e di re i to pú bli co com pa ra do e tem dou -
to ra do em di re i to pú bli co pela Uni ver si da de de Pa-
ris-2. Ade ma is, é o mais re no ma do es pe ci a lis ta no es -
tu do de ações afir ma ti vas, como o com ba te ao pre-
con ce i to ra ci al e con tra mi no ri as, sen do au tor do li vro
Ação afir ma ti va e prin cí pio cons ti tu ci o nal da igual da-
de Sin to ser opor tu no des ta car des sa obra o pen sa-
men to pers pi caz do mi nis tro Bar bo sa, bem ex pres so
no se guin te ex cer to: “O Bra sil ja ma is em pre en deu
mo vi men to sé rio no sen ti do de com ba ter a dis cri mi-
na ção ra ci al e pro mo ver a in te gra ção dos ne gros na
so ci e da de. As pro pos tas até hoje não pas sam de ar ti-
ma nhas di ver si o nis tas...” É uma obra ex tre ma men te

per ti nen te a to dos quan tos tra ba lham pela eli mi na ção
do pre con ce i to ra ci al em nos so país.

O mi nis tro Jo a quim Bar bo sa foi tam bém pro cu-
ra dor da Re pú bli ca no Rio de Ja ne i ro e em Bra sí lia,
des de 1992. Deve-se des ta car que o mi nis tro tem le -
ci o na do como pro fes sor-ad jun to do De par ta men to de 
Di re i to do Esta do da Uni ver si da de do Esta do do Rio
de Ja ne i ro (Uerj) e como pro fes sor vi si tan te da Uni -
ver si da de da Ca li fór nia, em Los Ange les, Esta dos
Uni dos.

Com 11 mem bros, o STF jul ga ca u sas de ca rá-
ter cons ti tu ci o nal, en tre as qua is fi gu ram as re for mas
que o go ver no está pro pon do na Pre vi dên cia e no sis -
te ma tri bu tá rio. Além de te mas como es ses, o STF é
res pon sá vel por jul gar a cons ti tu ci o na li da de de leis e
pro ces sos pe na is con tra au to ri da des.

Sa u da mos com gran de sa tis fa ção a lon ga e ár -
dua ca mi nha da dos afro-des cen den tes em bus ca de
jus ti ça e de in clu são. Afi nal, é mais um dos des do bra-
men tos da vi são de três gran des íco nes na luta con tra
a dis cri mi na ção e o pre con ce i to ra ci al, luta essa que
re ce beu for te im pul so in ter na ci o nal com a pre mi a ção
de três lí de res ne gros com o Prê mio No bel da Paz:
Albert Lut hul li (1960), Mar tin Lut her King (1964) e
Des mond Tutu (1984). To dos eles de i xa ram evi den te
o ób vio: o ra cis mo não é uma luta ape nas das ví ti mas,
mas de to dos os ci da dãos de boa von ta de, não im por-
tan do a cor da pele ou as cen dên cia ét ni ca.

(*) Aga ci el da Sil va Maia, eco no mis ta, é Di re tor-Ge ral
do Se na do Fe de ral e do Con se lho Uni ver si tá rio da

Uni ver si da de Ca tó li ca de Bra sí lia

PRECONCEITO E FÉ: 
A HISTÓRIA DA IMAGEM QUE MUDOU DE COR

30-6-03

A fé que move uma co mu ni da de in te i ra. Na pe -
que na Bar ra do Co que i ro, mu ni cí pio de Encan ta do,
os mo ra do res se unem nas ora ções a Nos sa Se nho ra
de Lo re to: pa dro e i ra dos avi a do res e dos do en tes.
Nem sem pre foi as sim...

Como reza a tra di ção, as ima gens de Nos sa Se -
nho ra de Lo re to sem pre são es cul pi das em ma de i ra
es cu ra. A da ci da de foi tra zi da para o Bra sil por imi -
gran tes ita li a nos em 1900. Mas quan do che gou ali a
San ta Ne gra não agra dou a to dos os fiéis.

Dona Eli de de La za ri lem bra as his tó ri as con ta-
das pelo pai: “Eles não ad mi ti am ter a san ta pa dro e i ra
de les pre ta, que ri am des tru ir a san ta”.

Para que a co mu ni da de vol tas se a con vi ver em
paz, um pa dre da épo ca to mou uma ati tu de ra di cal.
Com ca ma das de tin ta bran ca es con deu o mo ti vo da
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dis cór dia. Dona Ca ro li na Gi a ne zi ni, de 93 anos, es ta-
va lá no dia em que Nos sa Se nho ra foi pin ta da.

“Pin ta ram. Foi um pa dre. Pin ta ram de bran co;
ele gos ta va de bran co”, lem bra.

Fo ram 78 anos até que a san ta mu das se de cor.
E foi a cu ri o si da de de Oda cir No ne ma cher que con fir-
mou o que já ti nha vi ra do uma len da: “Eu vi que tava
pin ta da de bran ca, bem re ti nho, em cima era pre to”.

Os mo ra do res se re u ni ram e de ci di ram re mo ver
esse epi só dio da his tó ria da ci da de. A ima gem foi res -
ta u ra da. A San ta vol tou a ter a cor ori gi nal e a co mu ni-
da de, a fé no res pe i to às di fe ren ças.

“A san ta tem que ser san ta, mes mo que seja
pin ta da de qual quer je i to. Ela é bo ni ta as sim”, en si na
Je ni fer Ro dri gues, de 9 anos.

Hoje, nem to das as ima gens de Nos sa Se nho ra
de Lo re to são es cu ras. A cor ne gra es ta va pre sen te
nas ima gens ori gi na is da san ta, fe i tas de ce dro do Lí -
ba no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Jose Agri pi no, como Lí der do
PFL, por cin co mi nu tos. Em se gui da, ini ci a re mos a
Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí-
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ria fa zer um re gis tro que, na ver -
da de, sig ni fi ca uma pre o cu pa ção, uma in da ga ção,
uma dú vi da que o Par ti do da Fren te Li be ral tem com
re la ção à vo ta ção da re for ma po lí ti ca, ques tão que re -
pu to ser im por tan tís si ma.

Como é do co nhe ci men to de V. Exª, a re for ma
po lí ti ca já foi, na sua es sên cia, vo ta da no Se na do. Há
bem mais de um ano, fo ram vo ta dos no Se na do e en -
tre gues à Câ ma ra te mas im por tan tes como as lis tas
fe cha das; o fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha, in-
trin se ca men te li ga do à ele i ção por lis tas par ti dá ri as
fe cha das; a fi de li da de par ti dá ria, apro va da no Se na-
do e en tre gue à Câ ma ra por in ter mé dio do dis po si ti vo
que es ta be le ce a fi de li da de par ti dá ria pela exi gên cia
de fi li a ção par ti dá ria por qua tro anos para re gis tro de
can di da tu ra; e a cláu su la de de sem pe nho de Par ti do
po lí ti co, que é uma exi gên cia fun da men tal para que o
Par ti do po lí ti co seja na ci o nal e dis po nha de tem po de
rá dio e te le vi são e fun do par ti dá rio.

Devo di zer a V. Exª que o PFL, quan do con vi da-
do para uma hi po té ti ca re u nião com Sua Exce lên cia,
o Pre si den te da Re pú bli ca, para dis cu tir a pa u ta da
con vo ca ção ex tra or di ná ria, te ria uma úni ca co lo ca-
ção e fa ria um úni co pe di do ou uma úni ca exi gên cia,
se lhe fos se dado ou per mi ti do fazê-lo: a in clu são da

vo ta ção da re for ma po lí ti ca na pa u ta da con vo ca ção
ex tra or di ná ria.

Infe liz men te, o Con gres so não foi cha ma do a
opi nar. Pelo con trá rio, foi ape nas co mu ni ca do da de ci-
são do Pre si den te de con vo cá-lo para uma pa u ta que
Sua Exce lên cia pre es ta be le ceu. Pelo me nos com o
PFL, não se dis cu tiu nada.

Pos to isso, Sr. Pre si den te, de se jo fa zer uma re -
ve la ção, uma cons ta ta ção: qual é a do PT? Não es tou
en ten den do. O PT foi nos so par ce i ro du ran te mu i to
tem po, por oca sião da dis cus são das re for mas po lí ti-
cas, abor dan do os te mas que aca bei de men ci o nar.
Era nos so par ce i ro, dis cu tiu e vo tou co nos co, pro pôs,
re for mou, mas ao fi nal vo tou, e a ma té ria, hoje, en-
con tra-se na Câ ma ra dos De pu ta dos.

O PFL de se ja va que essa ma té ria cons tas se da
pa u ta da con vo ca ção ex tra or di ná ria. Não lhe foi dada
a opor tu ni da de de in cluí-la por que o diá lo go não foi
aber to, mas, on tem, en tre sur pre en di do e gra ti fi ca do,
eu vi, na úl ti ma pá gi na do Jor nal da Câ ma ra, ocu -
pan do a pá gi na in te i ra ou qua se duas fo lhas, um con -
vi te da Câ ma ra dos De pu ta dos, fe i to pelo Pre si den te
da Câ ma ra, o De pu ta do pe tis ta João Pa u lo, para o
lan ça men to de um li vro, den so, con sis ten te, que re u-
nia de po i men tos e re fle xões de es tu di o sos so bre a
ques tão da re for ma po lí ti ca. O li vro tra ta, fun da men-
tal men te, do tema re for ma po lí ti ca. Para o lan ça men-
to do li vro, que co in ci dia com o en cer ra men to de um
se mi ná rio so bre re for ma po lí ti ca, con vi da va-se Sua
Exce lên cia, o Pre si den te Lula, para se fa zer pre sen te.
E o Pre si den te veio.

Esses são fa tos da ma i or im por tân cia, que co lo-
cam em re le vo o tema re for ma po lí ti ca: um se mi ná rio,
o lan ça men to de um li vro que traz es tu dos so bre a
ques tão e a pre sen ça do Pre si den te da Re pú bli ca.

O Pre si den te da Re pú bli ca é do PT. O Pre si den te
da Câ ma ra é do PT.O li vro – é cla ro – não é do PT, mas
to das as ini ci a ti vas fo ram do PT. Per gun to: se a re for ma
po lí ti ca é um fato tão im por tan te, ao qual se deu, on tem,
tan ta im por tân cia, por que ela não é vo ta da?

Está cor ren do uma ma ni fes ta ção de Lí de res,
so li ci tan do a in clu são da re for ma po lí ti ca na pa u ta da
con vo ca ção. Eu gos ta ria de ou vir uma ma ni fes ta ção
do PT com re la ção à dis cus são da re for ma po lí ti ca.
Se o PT não qui ser me res pon der ou ao Ple ná rio,
pura e sim ples men te apo nha a as si na tu ra da sua Li -
de ran ça para o en ca mi nha men to, du ran te as dis cus-
sões cons tan tes da con vo ca ção ex tra or di ná ria, da in -
clu são do tema re for ma po lí ti ca. Do con trá rio, a Na -
ção vai ima gi nar que es ta mos aqui – nós não, mas al -

16884 Qu in ta-fe i ra  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    95ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



guns – num jogo de “faz de con ta” e que não é in te res-
san te a cre di bi li da de da clas se po lí ti ca.

Ma ni fes tan do, por tan to, a mi nha es tra nhe za
com o fato que acon te ceu on tem, mas apla u din do a
es sên cia do fato, eu gos ta ria de con vo car a ma ni fes-
ta ção ex plí ci ta do Par ti do dos Tra ba lha do res com re -
la ção à re for ma po lí ti ca. Va mos fa zer o que fi ze mos
no pas sa do. Va mos de ba ter, dis cu tir e apri mo rar um
dis po si ti vo que é fun da men tal e in te res san te à con du-
ção da qui lo que re pre sen ta a so ci e da de bra si le i ra, os
Par ti dos po lí ti cos.

Se se quer, re al men te, apri mo rar, se se quer dar
uma con tri bu i ção no sen ti do de que a so ci e da de pos sa
ser cor re ta men te in ter pre ta da – e por Par ti do po lí ti co
–, va mos vo tar o que o Se na do já vo tou na Câ ma ra dos 
De pu ta dos e in clu ir, na pa u ta da con vo ca ção, o tema
re for ma po lí ti ca, para eli mi nar a dú vi da que pos sa es -
tar pas san do pela ca be ça de quem quer que seja de
que no Con gres so se faz o jogo do “faz de con ta”.

Com a pa la vra o Par ti do dos Tra ba lha do res.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao Lí der do Blo co, Se na dor Tião Vi a na, por
cin co mi nu tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, agra de ço ao Se na dor José Agri pi no
pela con tri bu i ção que traz ao Se na do e ao Bra sil ex -
pon do um tema vi tal para toda a so ci e da de bra si le i ra,
de modo mu i to dis tin to para a clas se po lí ti ca. Enten do
que, no mé ri to, o Se na dor José Agri pi no está co ber to
de ra zão. Impõe-se uma re for ma po lí ti ca a este País
que mos tre a res pon sa bi li da de cen tra da de to dos os
par ti dos na cons tru ção da de mo cra cia e na afir ma ção
das mu dan ças do Esta do em fa vor da so ci e da de bra -
si le i ra. Ao mes mo tem po, o Se na dor sabe das dis cus-
sões que nós, Lí de res, já ti ve mos so bre o tema. Foi
um com pro mis so de pos se do Pre si den te do Se na do
e do Con gres so, Se na dor José Sar ney, a res pon sa bi-
li da de de o Con gres so fa zer a sua par te no gran de
de ba te na ci o nal e con du zir a re for ma po lí ti ca. Enten -
de mos, num di ag nós ti co dos Lí de res, que essa ma té-
ria, hoje trans fe ri da para a Câ ma ra dos De pu ta dos,
en con tra bar re i ra de evo lu ção por que mu i tos De pu ta-
dos en ten dem que uma de ci são to ma da ago ra pode
pre ju di car a sua pró xi ma dis pu ta ele i to ral. Por tan to,
te mos que achar uma sa í da hon ro sa para es ses De -
pu ta dos e lhes mos trar que o tema e ne ces sá rio e su -
pe ri or ao pen sa men to in di vi du al.

A de ci são so bre a con vo ca ção ex tra or di ná ria foi
par ti lha da en tre o Pre si den te do Se na do, o Pre si den-
te da Câ ma ra, o Pre si den te da Re pú bli ca e vá ri as li -

de ran ças par ti dá ri as. Pes so al men te, en ten do que fo -
ram ou vi das pelo Pre si den te João Pa u lo – pelo me -
nos te nho in for ma ção de que S. Exª ou viu – to das as
li de ran ças par ti dá ri as para co lher su ges tões so bre as 
ma té ri as que en tra ri am na pa u ta.

O meu en ten di men to, Se na dor, é de que po de-
mos con tri bu ir, por que não há di ver gên cia en tre nós.
Pes so al men te, pen so que é fun da men tal e ina diá vel o 
en ca mi nha men to da re for ma do Ju di ciá rio nes te mo -
men to e, pa ra le la men te a ela, en ca mi nhar mos a re-
for ma po lí ti ca. Sei que é uma ma té ria cen tra da em
seus de ta lhes hoje le gis la ti vos na Câ ma ra dos De pu-
ta dos, mas po de mos in clu ir no adi ta men to da con vo-
ca ção – que é per mi ti do ago ra – a re for ma po lí ti ca.
Estou ple na men te ao lado de V. Exª no en ca mi nha-
men to des sa ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, pela 
Li de ran ça da Mi no ria, por cin co mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor Ro dolp ho
Tou ri nho já tra tou da data mag na ba i a na, o 02 de ju -
lho. Eu op tei por di vi dir o meu dia en tre a pas se a ta na
Ba hia, em co me mo ra ção aos he róis da in de pen dên-
cia ver da de i ra do Bra sil, que se fez na Ba hia, e esta
ses são con vo ca da por V. Exª.

Gos ta ria de di zer que os ba i a nos fo ram hoje, em 
mul ti dão, para as ruas da ci da de e, num ges to de ge -
ne ro si da de, tão co mum ao povo da Ba hia, apla u di ram
os seus lí de res, in clu si ve o Se na dor que fala nes te
ins tan te. Os apla u sos fo ram de pon ta a pon ta, numa
de mons tra ção do quan to eu es ta va cer to em de fen-
der o man da to do povo ba i a no nes ta Casa. E como
es ta va fe liz o povo ba i a no de ter o seu Se na dor par ti-
ci pan do de sua fes ta mag na!

Re al men te, o 2 de ju lho é um dia sin gu lar na
vida dos ba i a nos. Nin guém anun cia, as te le vi sões fa -
lam pou co so bre o que vai acon te cer nes se dia, mas,
na re a li da de, a po pu la ção toda vai à rua para re ve ren-
ci ar os he róis des sa data, in clu si ve o tra je to que a ca -
bo cla, que tan to sig ni fi ca do tem na vida da Ba hia, faz
du ran te a ma nhã e à tar de.

A Ba hia re al men te está de pa ra béns pe los 180
anos de sua in de pen dên cia po lí ti ca. Hoje, a sua luta é
pela in de pen dên cia eco nô mi ca, que deve ser tam-
bém a luta de todo o Nor des te. É por isso que es tou
aqui, nes ta hora, para di zer aos bra si le i ros que não se 
pode es que cer essa re gião e mu i to me nos esse Esta -
do, onde nas ceu o Bra sil e onde os acon te ci men tos
cí vi cos mais im por tan tes acon te ce ram.
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Por isso, ve nho pe dir ao Go ver no Fe de ral, em par-
ti cu lar ao Pre si den te da Re pú bli ca, nes ses 180 anos de
in de pen dên cia do Bra sil – por que foi fe i ta na Ba hia – e
do ses qui cen te ná rio de Ma ria Qu i té ria, que fi que mais
aten to aos pro ble mas por que a Ba hia atra ves sa. O seu
Go ver na dor, que co nos co des fi lou hoje, Dr. Pa u lo Sou -
to, as sim como o Pre fe i to Imbas sahy e os Se cre tá ri os
de Esta do, to dos eles es tão dis pos tos a co la bo rar, mas
não que rem que a Ba hia seja re ta li a da.

Hoje, dia da Ba hia, é o dia em que va mos fa zer
um ape lo ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, de que
não per mi ta que con ti nue a sa bo ta gem atu al men te
exis ten te con tra o me trô da Ba hia. Se o Go ver no qui -
ser, te re mos, no pró xi mo ano, o me trô pron to. To dos os
me trôs do Bra sil fo ram fe i tos com di nhe i ro fe de ral. No
caso do me trô da Ba hia, o nos so Esta do tam bém par ti-
ci pa di re ta men te com re cur sos pró pri os. No dia da in -
de pen dên cia da Ba hia, não se po dem se pa rar os as -
sun tos pen den tes jun to ao Go ver no Fe de ral. E te nho a
cer te za de que os ver da de i ros lí de res do PT nes ta e na 
ou tra Casa do Con gres so não vão se fur tar a aju dar –
ao con trá rio do que di zem, que eles sa bo tam – para
que essa re a li za ção se faça nes sa co me mo ra ção da
Ba hia, pelo me nos com o anún cio do Pre si den te da
Re pú bli ca ou da au to ri da de res pon sá vel.

Hoje é um dia fe liz para to dos os ba i a nos, Sr.
Pre si den te, mas é um dia tam bém im por tan te para o
Bra sil. Lá hou ve luta, hou ve der ra ma men to de san-
gue. Não foi uma in de pen dên cia pro cla ma da ape nas
por pa la vras, mas com luta, com san gue dos ba i a nos.
E é esse san gue dos ba i a nos que re pre sen to nes te
ins tan te para ape lar ao Pre si den te da Re pú bli ca para
olhar mais para aque le Esta do, que lhe deu, tal vez, a
mais im por tan te vo ta ção no Bra sil.

Mu i to obri ga do.
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 Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 519, DE 2003

Re quer in for ma ções, ao Mi nis-
tro-Che fe da Casa Ci vil, so bre os es tu dos
do Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô-
mi co e So ci al, vin cu la do à Pre si dên cia da 
Re pú bli ca, acer ca do tra ta men to e con-
tro le de ca pi ta is de cur to pra zo apli ca dos
no Bra sil.

Re que i ro, de acor do com o art. 216 do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o que dis põe o art. 50, 
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e con si de ran do a com -
pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so Na ci o nal, bem
como para que se jam ob ti dos sub sí di os para o pró xi-
mo exa me, no Se na do, da re for ma tri bu tá ria, no mo -
men to em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, que 
se jam so li ci ta das ao se nhor Mi nis tro-Che fe do Ga bi-
ne te Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, Infor ma ções
acer ca de es tu dos que se de sen vol vem no Con se lho
de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al em re la ção
ao tra ta men to aos ca pi ta is de cur to pra zo apli ca dos
no Bra sil

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral, no ar ti go 49, item X, atri -
bui ao Con gres so Na ci o nal a fun ção fis ca li za do ra e
de con tro le dos atos do Po der Exe cu ti vo, in clu si ve os
da ad mi nis tra ção in di re ta. Para o ade qua do cum pri-
men to des sa prer ro ga ti va, o Se na do Fe de ral ne ces si-
ta in te i rar-se ofi ci al men te acer ca dos es tu dos que se
pro ces sam no Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô-
mi co e So ci al, vin cu la do à Pre si dên cia da Re pú bli ca
quan to ao con tro le e tra ta men to ao ca pi tal de cur to
pra zo que apli ca no Bra sil.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. – Arthur
Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(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 do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
João Ba tis ta Mot ta, es ta mos na le i tu ra do ex pe di en te,
mas con ce do a V. Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Sr. 
Pre si den te, gos ta ria de fa zer a mi nha ins cri ção, pela
Li de ran ça, para fa lar após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Será re -
gis tra do o nome de V. Exª.

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 Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 520, DE 2003

Com fun da men to no dis pos to no art. 256, in ci so
I, do Re gi men to Inter no da Casa, re que i ro a re ti ra da
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do Pro je to de Lei do Se na do nº 179, de 13-5-2003, de
mi nha au to ria.

Nes tes ter mos, pede de fe ri men to.
Sala das Ses sões, 2 de ju lho 2003. – Pa u lo

Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

RE GI MEN TO INTER NO DO SE NA DO FE DE RAL

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

....................................................................................
Art. 256. A re ti ra da de pro po si ções em cur so no

Se na do é per mi ti da:
I – a de au to ria de um ou mais Se na do res, me di-

an te re que ri men to do úni co sig na tá rio ou do pri me i ro
de les;
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O re-
que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia
opor tu na men te, nos ter mos do art. 256, §2º, in ci so
II, alí nea b, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 521,DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do ca put do art. 222 do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, voto de apla u so ao
di re tor-pre si den te do Jor nal A No tí cia, de Jo in vil le, o
Se nhor Mo a cir Tho ma zi, ao jor na lis ta Luis Fer nan do
Assun ção e ao fo tó gra fo Pena Fi lho, em fun ção da sé rie
de re por ta gens que vem sen do pu bli ca das so bre os
mor tos da di ta du ra mi li tar em San ta Ca ta ri na.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. – Se na-
do ra, Ide li Sal vat ti.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia en ca mi nha rá o voto de apla u so.

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 Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 522, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, com base no dis -

pos to na alí nea b, do art. 218, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, a in ser ção em ata de voto de pe -

sar pelo fa le ci men to do Co mu ni ca dor Hil ton Lo pes,
ocor ri do sá ba do, dia 28 de ju nho, na ci da de de Ara ca-
ju-SE, para ser en vi a do à fa mí lia en lu ta da e ao Sis te-
ma Ata la ia de Co mu ni ca ção.

Jus ti fi ca ção

O fa le ci men to de Hil ton Lo pes, aos 75 anos,
ocor ri do sá ba do, dia 28 de ju nho, em ple no exer cí cio
da pro fis são que mais o re a li za va, de i xa uma gran de
la cu na no ce ná rio ar tís ti co-cul tu ral do nos so es ta do.

Ho mem sim ples, de es pí ri to ele va do, um ver da-
de i ro mes tre, Hil ton Lo pes con tri bu iu de for ma re so lu-
ta para ala van car a cul tu ra re gi o nal, sem pre in cen ti-
van do o car na val de rua e os fes te jos ju ni nos.

Respon sá vel pelo gran de su ces so do “Clu be do
Povo”, quan do o car na val na ca pi tal ti nha como ma i or
des ta que a re a li za ção do re i na do de Momo na Pra ça
Fa us to Car do so, Hil ton Lo pes não se con ten tou, e tra-
tou de en gen drar uma nova es tra té gia para o car na val
ser gi pa no, que con sis tiu em le var para os mu ni cí pi os
pra i a nos e ri be i ri nhos a ale gria des sa fes ta, que hoje
des fru ta de gran de pres tí gio e po pu la ri da de em Pi ram-
bu, Neó po lis e ou tras ci da des do in te ri or ser gi pa no.

Além dis so, como mul ti fa ce ta do ar tis ta, atu ou
como ba te ris ta, com po si tor e can tor em di ver sas ban -
das e par ti ci pou em 1969 do 1º Fes ti val da can ção re -
a li za do no Co lé gio Athe neu e pro mo vi do pela Rá dio
Ata la ia.

Em de cor rên cia do ex pos to, sub me to à alta con -
si de ra ção dos de ma is Se nho res Se na do res o pre sen-
te Re que ri men to de Pe sar pelo fa le ci men to do Co mu-
ni ca dor Hil ton Lo pes, que ao lon go do tem po pro por-
ci o nou ao povo ser gi pa no ale gria e en tre te ni men to.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. – Anto-
nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia en ca mi nha rá os vo tos de pe sar so li ci ta dos.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. EFRAIM MORAIS  (PFL – PB. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to que V. Exª ins cre va a
Se na do ra Lú cia Vâ nia no tem po des ti na do à Li de ran-
ça da Mi no ria, logo após a Ordem do Dia, em se gui da
ao ora dor já ins cri to

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Será a
se gun da ins cri ta pela or dem de pre ce dên cia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, sou o ter ce i ro ora dor
ins cri to no dia de hoje. Nor mal men te, pelo me nos os
três pri me i ros ora do res ins cri tos cos tu mam fa lar. Pa -
re ce-me que o nú me ro de Lí de res e pes so as ins cri tas
vai-se es ten der de tal ma ne i ra que nem mes mo os
três pri me i ros ora do res vão con se guir fa lar. Peço a
aten ção de V. Exª por que hoje, es pe ci al men te, te nho
um pro nun ci a men to mu i to re le van te. Pre ci so fa zer
uma vi a gem às 18h e pe di ria a com pre en são dos Lí -
de res nes se sen ti do. Eu não se rei tão lon go no meu
pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª co -
la bo ra com a Mesa.

A Mesa vai in ter ca lar as fa las dos Srs. Se na do-
res. Se os dois Se na do res ins cri tos con cor da rem, o
pro nun ci a men to de V. Exª será in ter ca la do en tre os
dois. (Pa u sa.)

O Se na dor Edu ar do Su plicy fará seu pro nun ci a-
men to en tre os dois Se na do res ins cri tos.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na dor que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 2003

Alte ra a re da ção dos arts. 50 e 52 da 
Lei nº 6.766, de 19 de de zem bro de 1979,
que dis põe so bre o par ce la men to ur ba no
e dá ou tras pro vi den ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 50 da Lei nº 6.766, de 19 de de -

zem bro de 1979, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 50. .................................................
..............................................................
Pena – Re clu são, de dois a oito anos,

e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. ...................................
..............................................................
Pena – Re clu são, de qua tro a dez

anos, e mul ta.” (NR)

Art. 2º O art. 52 da Lei nº 6.766, de 19 de de -
zem bro de 1979, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 52. .................................................
Pena – Re clu são, de qua tro a dez

anos e mul ta.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A es tag na ção eco nô mi ca e o au men to do de-
sem pre go são res pon sá ve is di re tos pela de sen fre a da
ocu pa ção ir re gu lar do solo ur ba no no País. O pon to
mais vi sí vel des sa tris te re a li da de é o cres ci men to
das áre as fa ve li za das nas me tró po les.

Nas úl ti mas dé ca das, a ocu pa ção des vin cu la da
da le ga li da de vem ga nhan do no vos e pre o cu pan tes
ma ti zes. Em Bra sí lia, por exem plo, é no tó ria a exis tên-
cia de cen te nas de con do mí ni os de clas se mé dia ir re-
gu la res – es ti mam-se 300 de les –, lo ca li za dos em ter -
ras pú bli cas da União e do Dis tri to Fe de ral.

O par ce la men to do solo para fins ur ba nos é re -
gu la do pela Lei nº 6.766, de 1979, e por nor mas es ta-
du a is e mu ni ci pa is. Este di plo ma, além de es ta tu ir os
re qui si tos para a di vi são e o uso das áre as ur ba nas,
ti pi fi ca al gu mas con du tas (arts. 50 e 52) como cnmes
con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca.

Ju lio Fab bri ni Mi ra be te, con sa gra do pe na lis ta
bra si le i ro, de fen de que, da ori gem até os dias atu a is, “a 
pena sem pre teve o ca rá ter pre do mi nan te men te de re -
tri bu i ção, de cas ti go, acres cen tan do-se a ela uma fi na-
li da de de pre ven ção e res so ci a li za ção do cri mi no so.

No caso es pe ci fi co da Lei nº 6.766, de 1979,
per ce be-se que a fi na li da de da pre ven ção não vem
sen do al can ça da pela nor ma, ten do em vis ta que, a
des pe i to dos es for ços das au to ri da des, a prá ti ca da
ocu pa ção ir re gu lar do solo ur ba no vem re cru des cen-
do com o pas sar dos anos.

Nes se sen ti do, jul ga mos opor tu no al te rar a Lei
nº 6.766, de 1979, au men tan do as pe nas re la ti vas
aos ti pos pe na is de fi ni dos nos arts. 50 e 52, de modo
a efe ti var o ca rá ter pre ven ti vo da nor ma.

Impor tan te res sal tar que as con du tas ti pi fi ca das
nos ci ta dos dis po si ti vos são de di fí cil pro va, re que ren-
do es for ço re do bra do do Mi nis té rio Pú bli co, ór gão
res pon sá vel pela per se cu ção pe nal. O au men to das
pe nas co mi na das dará mais tem po ao ór gão mi nis te-
ri al para re a li zar seu tra ba lho, haja vis ta que a pres cri-
ção da pre ten são pu ni ti va será, em al guns ca sos, de
até 16 anos, quan do, atu al men te, não ul tra pas sa os
12 anos.

Além dis so, o pro je to bus cou agra var a pena do
tipo pe nal des cri to no art. 52, cujo su je i to ati vo é o
agen te do Esta do res pon sá vel pelo re gis tro imo bi liá-
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rio. Pela re da ção vi gen te, pune-se com mu i to mais vi -
gor quem lo te ou ter re nos ir re gu lar men te do que a au -
to ri da de car to ri al que per fez re gis tro fal so.

Enten de mos que a con du ta da au to ri da de, que
exer ce um mú nus pú bli co, é mais re pro vá vel do que a
do ci da dão co mum. Com a fi na li da de de cor ri gir essa
la cu na, o art. 2º da pro po si ção con fe re ao agen te pú -
bli co, res pon sá vel pelo re gis tro de lo te a men to ou des -
mem bra men to ir re gu lar, pena idên ti ca àque le que
ven deu ou pro me teu ven der lote não re gis tra do.

Em face de todo o ex pos to e, es pe ci al men te,
para res ga tar a fi na li da de pre ven ti va da nor ma pe nal,
so li ci to o apo io dos ilus tres Pa res no Con gres so Na ci-
o nal, para o fim de ver apro va do o pre sen te Pro je to de 
Lei do Se na do.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Pa u lo Octá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979

Dis põe so bre o Par ce la men to do
Solo Urba no e dá ou tras Pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 50. Cons ti tui cri me con tra a Admi nis tra ção

Pú bli ca:
I – dar iní cio, de qual quer modo, ou efe tu ar lo te-

a men to ou des mem bra men to do solo para fins ur ba-
nos sem au to ri za ção do ór gão pú bli co com pe ten te,
ou em de sa cor do com as dis po si ções des ta lei ou das 
nor mas per ti nen tes do Dis tri to Fe de ral, Esta dos e
Mu ni cí pi os;

II – dar iní cio, de qual quer modo, ou efe tu ar lo te-
a men to ou des mem bra men to do solo para fins ur ba-
nos sem ob ser vân cia das de ter mi na ções cons tan tes
do ato ad mi nis tra ti vo de li cen ça;

III – fa zer, ou ve i cu lar em pro pos ta, con tra to,
pros pec to ou co mu ni ca ção ao pú bli co ou a in te res sa-
dos, afir ma ção fal sa so bre a le ga li da de de lo te a men-
to ou des mem bra men to do solo para fins ur ba nos, ou
ocul tar fra u du len ta men te fato a ele re la ti vo.

Pena: Re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos, e
mul ta de 5 (cin co) a 50 (cin qüen ta) ve zes o ma i or sa -
lá rio mí ni mo vi gen te no País.

Pa rá gra fo úni co, O cri me de fi ni do nes te ar ti go é
qua li fi ca do, se co me ti do:

I – por meio de ven da, pro mes sa de ven da, re -
ser va de lote ou qua is quer ou tros ins tru men tos que
ma ni fes tem a in ten ção de ven der lote em lo te a men to
ou des mem bra men to não re gis tra do no Re gis tro de
Imó ve is com pe ten te;

II – com ine xis tên cia de tí tu lo le gí ti mo de pro pri-
e da de do imó vel lo te a do ou des mem bra do, res sal va-
do o dis pos to no art. 18, § 4º e 5º, des ta lei, ou com
omis são fra u du len ta de fato a ele re la ti vo, se o fato
não cons ti tu ir cri me mais gra ve. (Re da ção dada pela
Lei nº 9.785, 29-1-99).

Art. 52. Re gis trar lo te a men to ou des mem bra-
men to não apro va do pe los ór gãos com pe ten tes, re-
gis trar o com pro mis so de com pra e ven da, a ces são
ou pro mes sa de ces são de di re i tos, ou efe tu ar re gis-
tro de con tra to de ven da de lo te a men to ou des mem-
bra men to não re gis tra do.

Pena: De ten ção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e
mul ta de 5 (cin co) a 50 (cin qüen ta) ve zes o ma i or sa -
lá rio mí ni mo vi gen te no País, sem pre ju í zo das san -
ções ad mi nis tra ti vas ca bí ve is.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 265, DE 2003

Alte ra o art. 49 da Lei nº 8.171, de 17
de ja ne i ro de 1991, com o ob je ti vo de in-
clu ir como be ne fi ciá ri os de cré di to ru ral os 
ar ren da tá ri os de ter ras, os par ce i ros, os
con sór ci os e os con do mí ni os de pro du to-
res ru ra is, bem como os qui lom bo las.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art.1º O art. 49 da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro

de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 49. O cré di to ru ral terá como be-
ne fi ciá ri os:

I – pro du to res ru ra is;
II – ex tra ti vis tas não pre da tó ri os;
III – qui lom bo las e in dí ge nas as sis ti dos

por ins ti tu i ções com pe ten tes;
IV – pes so as fí si cas que exer çam ati vi-

da de ru ral por meio de ar ren da men to ou
par ce ria, com con tra to agrá rio for ma li za do,
nos ter mos da Lei nº 4.504, de 30 de no-
vem bro de 1964;

V – con sór ci os e con do mí ni os agrá ri os
de que tra ta o § 1º do art. 14, da Lei nº
4.504, de 30 de no vem bro de 1964;

VI – pes so as fí si cas ou ju rí di cas que,
em bo ra não con ce i tu a das como pro du to res
ru ra is, se de di quem às se guin tes ati vi da des
vin cu la das ao se tor:

a) pro du ção de mu das ou se men tes
bá si cas, fis ca li za das ou cer ti fi ca das;
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b) pro du ção de sê men para in se mi na-
ção ar ti fi ci al e em briões;

c) ati vi da des de pes ca ar te sa nal e
aqüi cul tu ra para fins co mer ci a is;

d) ati vi da des flo res ta is e pes que i ras.
(NR)”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O ar ren da men to e a par ce ria ru ral são for mas
con tra tu a is bas tan te uti li za das em todo o mun do, que
pos si bi li tam o aces so à ter ra, até mes mo aos tra ba-
lha do res ru ra is mais po bres. No Bra sil, os con tra tos
agrá ri os são re gu la men ta dos pelo Esta tu to da Ter ra
(Lei nº 4.504, de 1964).

Ape sar de se rem su fi ci en te men te re gu la men ta-
dos pela le gis la ção bra si le i ra, os con tra tos agrá ri os
não são tão po pu la res, em com pa ra ção com pa í ses
como Índia, Pa quis tão e Ma lá sia. No Bra sil, o ex ces so
de con tra tos in for ma is, re co nhe ci dos como vá li dos
pelo Esta tu to da Ter ra, traz in se gu ran ça, tan to para
os pro pri e tá ri os de ter ra como para os ar ren da do res.

Para os pro pri e tá ri os, há o ris co de que os ar ren-
da tá ri os ve nham ple i te ar jun to à jus ti ça o pa ga men to de 
di re i tos tra ba lhis tas, e tam bém o ris co para a pró pria
pro pri e da de da ter ra, haja vis ta a gran de pres são pela
re for ma agrá ria exis ten te nas re giões tra di ci o na is de ar -
ren da men to. Para os ar ren da tá ri os, o ris co se deve à
pos si bi li da de de des cum pri men to do con tra to, gra ças
ao po der po lí ti co dos pro pri e tá ri os de ter ra.

Um avan ço na le gis la ção so bre con tra tos agrá ri-
os foi ins ti tu í do pela Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56,
de 24 agos to de 2001, que mo di fi cou o art. 14 do
Esta tu to da Ter ra, cri an do, no Bra sil, a ins ti tu i ção dos
con do mí ni os e dos con sór ci os agrá ri os, for ma dos por 
agru pa men tos de pes so as fí si cas ou ju rí di cas, cons ti-
tu í dos por so ci e da des por co tas, com o ob je ti vo de
exer cer ati vi da de agro pe cuá ria, ex tra ti vis ta ve ge tal,
sil vi cul tu ral, ar te sa nal e agro in dús tria.

A van ta gem des sa nova ins ti tu i ção ju rí di ca é
per mi tir, prin ci pal men te aos pe que nos agri cul to res, a
am pli a ção da es ca la de pro du ção, o au men to do po -
der de bar ga nha na com pra de in su mos agrí co las e
na ven da da pro du ção, além da fa ci li ta ção na ob ten-
ção de cré di to ru ral.

Para re du zir a in se gu ran ça ine ren te aos ar ren-
da men tos e às par ce ri as, tor na-se ne ces sá rio a cri a-
ção de me ca nis mos de in cen ti vo à for ma li za ção dos
con tra tos agrá ri os. Um des ses me ca nis mos se ria jus -
ta men te o re co nhe ci men to dos ar ren da tá ri os e par ce-

i ros que pos su am con tra to agrá rio for ma li za do, para
se rem be ne fi ciá ri os do Sis te ma Na ci o nal de Cré di to
Ru ral.

Apro ve i tan do a opor tu ni da de, como for ma de fa -
zer jus ti ça às co mu ni da des re ma nes cen tes de qui-
lom bos, pro po mos a in clu são dos qui lom bo las, ao
lado dos in dí ge nas, como be ne fi ciá ri os do cré di to ru -
ral. Res sal te-se que re so lu ções do Con se lho Mo ne tá-
rio Na ci o nal (CMN) que re gu la men tam a ma té ria já os 
con si de ram como be ne fi ciá ri os. Entre tan to, é im por-
tan te que o le gis la dor con fi ra sta tus de lei or di ná ria a
essa de ter mi na ção, fa zen do cons tar da Lei Agrí co la o 
re co nhe ci men to, como be ne fi ciá ri os do cré di to ru ral,
a es ses ci da dãos bra si le i ros.

Nes se sen ti do, es ta mos apre sen tan do o pre-
sen te pro je to de lei, que mo di fi ca a Lei nº 8.171, de
1991, com o ob je ti vo de in clu ir, en tre os be ne fi ciá ri os
do cré di to ru ral, os qui lom bo las, os ar ren da tá ri os e os
par ce i ros agrí co las, bem como os con sór ci os e con -
do mí ni os, cri a dos pela MPV nº 2.183-56, de 2001.
Des sa for ma, con ta mos com a co la bo ra ção dos no-
bres co le gas para vi a bi li zar o cré di to ru ral aos de ten-
to res de con tra tos agrá ri os for ma is e, con se qüen te-
men te, in cen ti var es sas for mas al ter na ti vas de aces -
so a ter ra, con tri bu in do, as sim, para a re du ção dos
pro ble mas fun diá ri os bra si le i ros.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. Tas so
Je ris sa ti.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.171. DE 17 DE JANEIRO DE 1991.

Dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la.

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:
....................................................................................

Dos Prin cí pi os Fun da men ta is

Art. 1º Esta lei fixa os fun da men tos, de fi ne os
ob je ti vos e as com pe tên ci as ins ti tu ci o na is, pre vê os
re cur sos e es ta be le ce as ações e ins tru men tos da po -
lí ti ca agrí co la, re la ti va men te às ati vi da des agro pe-
cuá ri as, agro in dus tri a is e de pla ne ja men to das ati vi-
da des pes que i ra e flo res tal.
....................................................................................

Art. 48. O cré di to ru ral, ins tru men to de fi nan ci a-
men to da ati vi da de ru ral, será su pri do por to dos os
agen tes fi nan ce i ros sem dis cri mi na ção en tre eles,
me di an te apli ca ção com pul só ria, re cur sos pró pri os li -
vres, do ta ções das ope ra ções ofi ci a is de cré di to, fun -
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dos e qua is quer ou tros re cur sos, com os se guin tes
ob je ti vos:

I – es ti mu lar os in ves ti men tos ru ra is para pro du-
ção, ex tra ti vis mo não pre da tó rio, ar ma ze na men to,
be ne fi ci a men to e ins ta la ção de agro in dús tria, sen do
esta quan do re a li za da por pro du tor ru ral ou suas for -
mas as so ci a ti vas;

II – fa vo re cer o cus te io opor tu no e ade qua do da
pro du ção, do ex tra ti vis mo não pre da tó rio e da co mer-
ci a li za ção de pro du tos agro pe cuá ri os;

III – in cen ti var a in tro du ção de mé to dos ra ci o na-
is no sis te ma de pro du ção, vi san do ao au men to da
pro du ti vi da de, à me lho ria do pa drão de vida das po -
pu la ções ru ra is e à ade qua da con ser va ção do solo e
pre ser va ção do meio am bi en te;

IV – (Ve ta do)
V – pro pi ci ar, atra vés de mo da li da de de cré di to

fun diá rio, a aqui si ção e re gu la ri za ção de ter ras pe los
pe que nos pro du to res, pos se i ros e ar ren da tá ri os e tra -
ba lha do res ru ra is;

VI – de sen vol ver ati vi da des flo res ta is e pes que i-
ras.

Art. 49. O cré di to ru ral terá como be ne fi ciá ri os
pro du to res ru ra is ex tra ti vis tas não pre da tó ri os e in dí-
ge nas, as sis ti dos por ins ti tu i ções com pe ten tes, pes -
so as fí si cas ou ju rí di cas que, em bo ra não con ce i tu a-
das como pro du to res ru ra is, se de di quem às se guin-
tes ati vi da des vin cu la das ao se tor:

I – pro du ção de mu das ou se men tes bá si cas,
fis ca li za das ou cer ti fi ca das;

II –  pro du ção de sê men para in se mi na ção ar ti fi-
ci al e em briões;

III  –  ati vi da des de pes ca ar te sa nal e aqüi cul tu-
ra para fins co mer ci a is;

IV  –  ati vi da des flo res ta is e pes que i ras.

....................................................................................
Art. 107. Esta lei en tra em vi gor na data de sua

pu bli ca ção.
Art. 108. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-

rio.
Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 1991; 170º da Inde-

pen dên cia e 103º da Re pú bli ca. – FERNANDO
COLLOR – Anto nio Ca bre ra Mano Fi lho.

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

LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dis põe so bre o Esta tu to da Ter ra, 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 I
Dis po si ções Pre li mi na res

CAPÍTULO I
Prin cí pi os e De fi ni ções

Art. 1º Esta lei re gu la os di re i tos e obri ga ções
con cer nen tes aos bens imó ve is ru ra is, para os fins de 
exe cu ção da Re for ma Agrá ria e pro mo ção da Po lí ti ca
Agrí co la.
....................................................................................

Art. 12. À pro pri e da de pri va da da ter ra cabe in -
trin se ca men te uma fun ção so ci al e seu uso é con di ci-
o na do ao bem-es tar co le ti vo pre vis to na Cons ti tu i ção
Fe de ral e ca rac te ri za do

nes ta lei.
Art. 13. O Po der Pú bli co pro mo ve rá a gra da ti va

ex tin ção das for mas de ocu pa ção e de ex plo ra ção da
ter ra que con tra ri em sua fun ção so ci al.

Art. 14. O Po der Pú bli co fa ci li ta rá e pres ti gi a rá a
cri a ção e a ex pan são de em pre sas ru ra is de pes so as
fí si cas e ju rí di cas que te nham por fi na li da de o ra ci o-
nal de sen vol vi men to ex tra ti vo agrí co la, pe cuá rio ou
agro-in dus tri al. Tam bém pro mo ve rá a am pli a ção do
sis te ma co o pe ra ti vo e or ga ni za ção da que las em pre-
sas, em com pa nhi as que ob je ti vem a de mo cra ti za ção
do ca pi tal.(Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-2001)
....................................................................................

Art. 128. Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua 
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Bra sí lia, 30 de no vem bro de 1964; l43º da Inde -
pen dên cia e 76º da Re pú bli ca. – Hum ber to Cas tel lo
Bran co, Pre si den te da Re pú bli ca.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.183-56, 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Acres ce e al te ra dis po si ti vos do De -
cre to-Lei nº 3.365, de 21 de ju nho de
1941, das Leis nºs 4.504, de 30 de no vem-
bro de 1964, 8.177, de 1º de mar ço de
1991, e 8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993,
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:
....................................................................................
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Art. 2º A Lei nº 4.504. de 30 de no vem bro de
1964, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 6º ...............................................................
§ 1º Para os efe i tos da Re for ma Agrá ria, o Insti -

tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria –
Incra re pre sen ta rá a União nos acor dos, con vê ni os
ou con tra tos mul ti la te ra is re fe ri dos nes te ar ti go.

§ 2º A União, me di an te con vê nio, po de rá de le-
gar aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os
o ca das tra men to, as vis to ri as e ava li a ções de pro pri e-
da des ru ra is si tu a das no seu ter ri tó rio, bem como ou -
tras atri bu i ções re la ti vas à exe cu ção do Pro gra ma
Na ci o nal de Re for ma Agrá ria, ob ser va dos os pa râ-
me tros e cri té ri os es ta be le ci dos nas leis e nos atos
nor ma ti vos fe de ra is.

§ 3º O con vê nio de que tra ta o ca put será ce le-
bra do com os Esta dos, com o Dis tri to Fe de ral e com
os Mu ni cí pi os que te nham ins ti tu í do ór gão co le gi a do,
com a par ti ci pa ção das or ga ni za ções dos agri cul to res
fa mi li a res e tra ba lha do res ru ra is sem ter ra, man ti da a
pa ri da de de re pre sen ta ção en tre o po der pú bli co e a
so ci e da de ci vil or ga ni za da, com a fi na li da de de for -
mu lar pro pos tas para a ade qua da im ple men ta ção da
po lí ti ca agrá ria.

§ 4º Para a re a li za ção da vis to ria e ava li a ção do
imó vel ru ral para fins de re for ma agrá ria, po de rá o
Esta do uti li zar-se de for ça po li ci al.

§ 5º O con vê nio de que tra ta o ca put de ve rá pre -
ver que a União po de rá uti li zar ser vi do res in te gran tes
dos qua dros de pes so al dos ór gãos e das en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe -
de ral e dos Mu ni cí pi os, para a exe cu ção das ati vi da-
des re fe ri das nes te ar ti go.” (NR)

“Art. 14. O Po der Pú bli co fa ci li ta rá e pres ti gi a rá a 
cri a ção e a ex pan são de as so ci a ções de pes so as fí si-
cas e ju rí di cas que te nham por fi na li da de o ra ci o nal
de sen vol vi men to ex tra ti vo agrí co la, pe cuá rio ou agro -
in dus tri al, e pro mo ve rá a am pli a ção do sis te ma co o-
pe ra ti vo, bem como de ou tras mo da li da des as so ci a ti-
vas e so ci e tá ri as que ob je ti vem a de mo cra ti za ção do
ca pi tal.

§ 1º para a im ple men ta ção dos ob je ti vos re fe ri-
dos nes te ar ti go, os agri cul to res e tra ba lha do res ru ra-
is po de rão cons ti tu ir en ti da des so ci e tá ri as por co tas,
em for ma con sor ci al ou con do mi ni al, com a de no mi-
na ção de “con sór cio” ou “con do mí nio”, nos ter mos
dos arts. 3º e 6º des ta lei.

§ 2º Os atos cons ti tu ti vos des sas so ci e da des
de ve rão ser ar qui va dos na Jun ta Co mer ci al, quan do
elas pra ti ca rem atos de co mér cio, e no Car tó rio de

Re gis tro das Pes so as Ju rí di cas, quan do não en vol ver
essa ati vi da de. (NR)

“Art. 95-A. Fica ins ti tu í do o Pro gra ma de Arren -
da men to Ru ral, des ti na do ao aten di men to com ple-
men tar de aces so à ter ra por par te dos tra ba lha do res
ru ra is qua li fi ca dos para par ti ci par do Pro gra ma Na ci-
o nal de Re for ma Agrá ria, na for ma es ta be le ci da em
re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Os imó ve is que in te gra rem o
Pro gra ma de Arren da men to Ru ral não se rão ob je to
de de sa pro pri a ção para fins de re for ma agrá ria en-
quan to se man ti ve rem ar ren da dos, des de que aten-
dam aos re qui si tos es ta be le ci dos em re gu la men to.”
(NR)

Art. 8º Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 2.183-55, de 27 de
ju lho de 2001.

Art. 9º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. Bra sí lia, 24 de agos to de
2001; 180º da Inde pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. –
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – José Gre go-
ri – Pe dro Ma lan – Fran cis co Dor nel les – José Sar -
ney Fi lho – Raul Be lens Jung mann Pin to.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 266, DE 2003

Alte ra a Lei nº 10.420, de 10 de abril
de 2002, para in clu ir o par ce i ro ou tor gan-
te como be ne fi ciá rio e os con sór ci os e
con do mí ni os como con tra tan tes do Fun -
do Ga ran tia-Sa fra.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so I, do art. 6º da Lei nº 10.420, de

10 de abril de 2002, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 6º ..................................................
..............................................................
I – a con tri bu i ção in di vi du al, por ade-

são, do agri cul tor fa mi li ar para o Fun do Ga -
ran tia-Sa fra será de R$6,00 (seis re a is); de -
ven do ser ra te a da com o par ce i ro ou tor gan-
te, no caso de par ce ria agro pe cuá ria, na
pro por ção de fi ni da no con tra to for mal, ce le-
bra do em con for mi da de com a le gis la ção vi -
gen te, pre vis to no § 4º do art. 8º des ta lei.

.....................................................“(NR)

Art. 2º O art. 8º da Lei nº 10.420, de 10 de abril 
de 2002, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 4º:
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“Art. 8º ..................................................
..............................................................
§ 4º No caso da par ce ria agro pe cuá ria

com agri cul to res fa mi li a res, fica as se gu ra do
o ra te io da in de ni za ção paga pelo Fun do
Ga ran tia-Sa fra en tre os par ce i ros ou tor gan-
te e ou tor ga do, na pro por ção de suas par ti-
ci pa ções nos re sul ta dos da co lhe i ta, des de
que es ti pu la do em con tra to for mal, ce le bra-
do em con for mi da de com a le gis la ção vi-
gen te. (NR)”

Art. 2º O art. 10 da Lei nº 10.420, de 10 de
abril de 2002, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 10 A ade são dos agri cul to res fa-
mi li a res e dos con sór ci os e con do mí ni os de
que tra ta o art. 14 da Lei nº 4.504, de 30 de
no vem bro de 1964, ao Fun do Ga ran tia-Sa-
fra será por ade são e ob ser va rá as dis po si-
ções do re gu la men to, ob ser va das as se-
guin tes con di ções:

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

§ 1º 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, pro fis si o na li za ção e edu ca ção
para con vi vên cia com o semi-ári do.

§ 2º Para ade são dos con sór ci os e dos 
con do mí ni os men ci o na dos no ca put, cada
agri cul tor fa mi li ar não po de rá de ter, in di vi du-
al men te, a qual quer tí tu lo, área su pe ri or ao
li mi te de qua tro mó du los fis ca is.

§ 3º Na con tra ta ção do be ne fí cio do
Fun do Ga ran tia-Sa fra, a par ti ci pa ção dos
con sór ci os e dos con do mí ni os men ci o na dos
no ca put, que in clu am, tam bém, agri cul to-
res fa mi li a res que de te nham área su pe ri or a 
qua tro mó du los fis ca is, fica res tri ta aos agri -
cul to res fa mi li a res que aten dam ao li mi te de
que tra ta o § 2º.

§ 4º Na ocor rên cia do pre vis to no § 3º,
o pa ga men to de in de ni za ção so men te be ne-
fi ci a rá aque les que aten dam ao li mi te de
pos se de que tra ta o § 2º.

.....................................................(NR)”

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

Jus ti fi ca ção

A pro pri e da de da ter ra tem se mos tra do um va -
lor in dis so ciá vel da cul tu ra da po pu la ção ru ral, aí re si-
din do o cer ne dos con fli tos agrá ri os. Pos su ir um “pe -
da ço de chão” con fi gu ra, na vi são da ab so lu ta ma i o ria
dos tra ba lha do res ru ra is, a úni ca for ma de ga ran tir o
sus ten to de suas fa mí li as e al can çar uma vida com o
mí ni mo de dig ni da de. Tal en ten di men to gera um eter -
no cli ma de des con fi an ça mú tua, en tre pro pri e tá ri os e 
tra ba lha do res, cri an do obs tá cu lo qua se in trans po ní-
vel à par ce ria agrí co la, que no nos so en ten di men to,
além de va li o so me ca nis mo de mo der ni za ção das re -
la ções de pro du ção, se re ve la po de ro so ins tru men to
na so lu ção dos con fli tos no cam po.

Na li nha des sa con vic ção, a par ce ria agro pe-
cuá ria vem ei va da de gran de in se gu ran ça, tan to
para os pro pri e tá ri os de ter ra, quan to para os agri -
cul to res. Para os par ce i ros ou tor gan tes, exis te o
ris co de que os agri cul to res ve nham a ple i te ar na
jus ti ça o pa ga men to de di re i tos tra ba lhis tas, e, tam -
bém, de di re i tos so bre a pos se da pro pri e da de,
haja vis ta a gran de pres são pela re for ma agrá ria
exis ten te nas re giões tra di ci o na is de ar ren da men-
to. Por ou tro lado, para os par ce i ros ou tor ga dos, o
ris co se deve à pos si bi li da de de des cum pri men to
do con tra to, mu i tas ve zes in for mal, gra ças ao po-
der po lí ti co dos pro pri e tá ri os de ter ra.

Pre o cu pa-nos es pe ci al men te a si tu a ção dos
“me e i ros”, aque les agri cul to res mi se rá ve is, anal fa be-
tos em qua se sua to ta li da de, que ro gam ao pro pri e tá-
rio da ter ra per mis são para cul ti var uma ín fi ma par te
da pro pri e da de, por sua con ta e ris co, es pe ran do dali
ex tra ir al gum pro ve i to, con tan do com a sor te e fé em
que a na tu re za e Deus lhes so cor re rão. Na sua ig no-
rân cia, mu i tas ve zes se su je i tam a uma di vi são nem
sem pre jus ta com o dono do sí tio, quan do não são
sim ples men te ex pul sos da ter ra, sem di re i to ao que
foi acor da do nem a qual quer for ma de res sar ci men to
pe los gas tos.

A so cor rer tais si tu a ções, exis te le gis la ção que
re gu la, ex ten si va men te, a ins ti tu i ção dos con tra tos
agrá ri os, pois de ter mi na cláu su las obri ga tó ri as e ve -
da ções, es ti pu la pra zos mí ni mos de con tra ta ção e es -
ta be le ce con di ções es pe ci a is para a res ci são con tra-
tu al. A in se gu ran ça ju rí di ca dos con tra tos agrá ri os se
deve, en tre tan to, a ra zões só cio-cul tu ra is, como a ba i-
xa es co la ri da de dos ar ren da tá ri os, além da exis tên cia
de gran de nú me ro de con tra tos in for ma is, mes mo
que tais acor dos te nham sua va li da de re co nhe ci da
por lei e pela ju ris pru dên cia.

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  3 16893JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL104     



No in tu i to de fo men tar uma nova cul tu ra nas re -
la ções no cam po, veio-nos a idéia de apro ve i tar um
ins ti tu to de in ques ti o ná vel su ces so no semi-ári do nor -
des ti no, o Fun do Ga ran tia Sa fra, em que os de ten to-
res de pe que nas áre as, in clu si ve me e i ros, têm sua
pro du ção ga ran ti da em caso de per da de 50% da sa -
fra. Em fun ção da es tru tu ra e abran gên cia des te vi to-
ri o so pro gra ma, a que mais de 270.000 agri cul to res já 
ade ri ram, vis lum bra mos opor tu ni da de ini gua lá vel
para ini ci ar mos a mu dan ça de men ta li da de que a atu -
al si tu a ção exi ge.

Assim, o pro pri e tá rio de área su pe ri or a 4 mó du-
los fis ca is, im pe di do por tan to de par ti ci par de tal pro -
gra ma, se ve ria es ti mu la do a ado tar a par ce ria em
suas ter ras, pois te ria ga ran ti da sua par te no ra te io do 
be ne fí cio. Por ou tra face, o es ta be le ci men to da obri -
ga to ri e da de de con tra to for mal re gu lan do a par ce ria,
cons ti tui ins tru men to as se cu ra tó rio dos di re i tos do
me e i ro, do tan do-o de do cu men to há bil a fa zer va ler
seus di re i tos na me a ção.

Na me di da em que o par ce i ro ou tor gan te fa ria
jus à in de ni za ção, nada mais jus to que fazê-lo par ti ci-
par tam bém da con tri bu i ção in di vi du al por ade são. A
for ma des se ra te io tam bém obe de ce ria ao es ta be le ci-
do no con tra to, in dis pen sá vel à par ce ria, para os fins
des ta lei.

Visa por tan to este pro je to a con tri bu ir para o
equa ci o na men to des se gra ve pro ble ma, no âm bi to da 
agri cul tu ra fa mi li ar, vi san do fo men tar a ce le bra ção de
con tra tos for ma is, por uma par te, e pro por ci o nar ga -
ran tia de ra te io da in de ni za ção do Fun do Ga ran-
tia-Sa fra, por ou tra, o que pro po mos no art. 1º do pre -
sen te pro je to de lei.

Na nos sa vi são es ta ría mos in cen ti van do am bas
par tes a es ta be le ce rem seus acor dos por meio de
con tra to for mal, pro por ci o nan do, as sim, ga ran ti as ao
par ce i ro ou tor gan te de re ce ber a par ce la de in de ni za-
ção para qual par ti ci pou do ris co, e, tam bém, ga ran tia
ao me e i ro quan to aos seus di re i tos na par ce ria ru ral,
como par ti lha dos fru tos e pre ven ção ao des pe jo imo -
ti va do.

Em re la ção ao art. 2º, es cla re ce mos ini ci al men-
te que a Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de 2001, al te-
rou o Esta tu to da Ter ra – Lei nº 4.504, de 1964 – ins ti-
tu iu os con do mí ni os e os con sór ci os agrá ri os, que
são agru pa men tos de pes so as fí si cas ou ju rí di cas,
cons ti tu í dos por so ci e da des por co tas, com o ob je ti vo
de exer cer ati vi da de agro pe cuá ria, ex tra ti vis ta ve ge-
tal, sil vi cul tu ra, ar te sa nal e agro in dus tri al.

Esses no vos ins tru men tos ju rí di cos per mi tem,
so bre tu do aos pe que nos agri cul to res, a am pli a ção da 
es ca la de pro du ção, o au men to do po der de bar ga-

nha na com pra de in su mos agrí co las e na ven da da
pro du ção, além da fá cil. Inclu iu-se no § 1º do art. 10
da Lei, a obri ga to ri e da de de par ti ci pa ção dos agri cul-
to res em pro gra mas de edu ca ção, haja vis ta a ba i xa
ins tru ção da qua se to ta li da de da que las pes so as.

Com a fi na li da de de ga ran tir a es ses agri cul to-
res or ga ni za dos em con sór ci os e con do mí ni os o di re i-
to de se rem ele gí ve is para con tra ta ção do Fun do Ga -
ran tia-Sa fra, pro po mos o art. 2º des te pro je to.

E im por tan te res sal tar que, pre va le ce a li mi ta-
ção de 4 mó du los fis ca is pre vis tos na lei como con di-
ção para a ade são ao be ne fí cio, que se trans fe re às
quo tas de par ti ci pa ção do con do mí nio, que nun ca po -
de rão ex ce der este li mi te.

Te mos a cer te za de que o atu al pro je to de lei,
por um lado, in cen ti va rá a for ma li za ção dos con tra tos
agrá ri os de par ce ria, no âm bi to da agri cul tu ra fa mi li ar,
con tri bu in do, des se modo, para re du ção dos atri tos
no meio ru ral, e, por ou tro, dará opor tu ni da de aos
agri cul to res, or ga ni za dos em con sór ci os e co o pe ra ti-
vas, a se pre ca ve rem com o Fun do Ga ran tia-Sa fra de
per das ad vin das de es ta do de ca la mi da de pú bli ca ou
si tu a ção de emer gên cia em ra zão de es ti a gem. Para
tan to, es pe ra mos con tar com o va li o so apo io dos se -
nho res par la men ta res.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Tas so Je re is sa ti

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº  10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002

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 do Esta do de Mi nas Ge ra is
(nor te de Mi nas Ge ra is e Vale do Je qui ti-
nho nha) e da re gião nor te do Esta do do
Espí ri to San to, de fi ni dos na Lei nº 9.690,
de 15 de ju lho de 1998, nos Mu ni cí pi os
su je i tos a es ta do de ca la mi da de ou si tu a-
ção de emer gên cia em ra zão do fe nô me-
no da es ti a gem.

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 É cri a do o Fun do Se gu ro-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 Se gu ro-Sa fra
com o ob je ti vo de ga ran tir ren da mí ni ma para os agri -
cul to res fa mi li a res da Re gião Nor des te, do semi-ári do
do Esta do de Mi nas Ge ra is (nor te de Mi nas e Vale do
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Je qui ti nho nha) e da re gião nor te do Esta do do Espí ri-
to San to, de fi ni dos na Lei nº 9.690, de 15 de ju lho de
1998, nos Mu ni cí pi os su je i tos a es ta do de ca la mi da-
de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão do fe nô me no
da es ti a gem. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 117, de
3-4-2003).

....................................................................................
Art. 6º O be ne fí cio Se gu ro-Sa fra será cus te a do

com re cur sos do Fun do Se gu ro-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, ob ser va do o se guin te:

I – a con tri bu i ção in di vi du al, por ade são, do agri -
cul tor fa mi li ar para o Se gu ro-Sa fra será de R$6,00
(seis re a is);

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 Esta do e o Mu ni cí pio;

III – a con tri bu i ção anu al do Esta 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
Esta 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
Se gu ro-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.

§ 2º Na ocor rên cia do pre vis to no § 1º, 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.

§ 3º O apor te de re cur sos pela União de que tra -
ta o in ci so IV 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 Esta dos, pre vis tas nos in ci sos I, II e III.

§ 4º No exer cí cio de 2002, o apor te da União
será 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.

§ 5º 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 Se gu ro-Sa fra.

Art. 7º As dis po ni bi li da des do Fun do Se gu ro-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 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. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 117, de
3-4-2003).

§ 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.

Art. 8º Fa rão jus ao be ne fí cio os agri cul to res fa -
mi li a res ins cri tos no Se gu ro-Sa fra que per de rem pelo
me nos 60% (ses sen ta por cen to) da pro du ção de fe i-
jão, mi lho, ar roz ou al go dão, em ra zão da es ti a gem,
de vi da men te com pro va da na for ma a ser es ta be le ci-
da na re gu la men ta ção des ta lei. (Vide Me di da Pro vi-
só ria nº 117. de 3-4-2003)

§ 1º O be ne fí cio in di vi du al é fi xa do em até
R$600,00 (se is cen tos re a is) por fa mí lia ins cri ta no
Se gu ro-Sa fra, a ser re pas sa do em até 6 (seis) par ce-
las men sa is.

§ 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 tem com re cur sos da União, des ti na dos aos agri -
cul to res em ra zão de es ti a gem.

§ 3º Para o exer cí cio de 2002, o va lor de que tra -
ta o § 1º será es ta be le ci do peio Po der Exe cu ti vo Fe -
de ral em ra zão das dis po ni bi li da des or ça men tá ri as,
con sig na das ao Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá -
rio.

Art. 9º As con tri bu i ções de que tra ta o art. 62 e
os be ne fí ci os pre vis tos no art. 8º po de rão ser al te ra-
dos pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral, ob ser va da a exis -
tên cia de do ta ção or ça men tá ria e o equi lí brio en tre as 
con tri bu i ções e a pre vi são de de sem bol so a ser de fi-
ni do em re gu la men to.

Art. 10. A ins cri ção dos agri cul to res fa mi li a res
no Se gu ro-Sa fra será por ade são e ob ser va rá as dis -
po si ções a se rem es ta be le ci das pelo Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Agrá rio, ob ser va das as se guin tes
con di ções:

I – a ade são far-se-á an te ri or men te ao iní cio do
plan tio, de ven do cons tar do ins tru men to de ade são,
den tre ou tras, a área a ser plan ta da com as cul tu ras
de fe i jão, mi lho, ar roz ou al go dão; (Vide Me di da Pro vi-
só ria nº 117, de 3-4-2003)
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II – o agri cul tor fa mi li ar não po de rá ter ren da fa -
mi li ar men sal su pe ri or a 1,5 (um e meio) sa lá ri os mí -
ni mos;

III – a área plan ta da com as cul tu ras men ci o na-
das no in ci so I po de rá ser de até 10 (dez) hec ta res;

IV – o agri cul tor fa mi li ar não pode ex plo rar área
su pe ri or a 4 (qua tro) mó du los fis ca is, seja como pro -
pri e tá rio, me e i ro, pos se i ro, ou qual quer ou tra for ma
de pos se de ter ra; e

V – a ade são ao pro gra ma é ve da da ao agri cul-
tor cuja pro du ção seja ir ri ga da, con for me de fi ni do em
re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Os agri cul to res fa mi li a res, a
par tir de sua ade são, são obri ga dos a par ti ci par de
pro gra mas de edu ca ção e ca pa ci ta ção ru ral para te -
rem aces so ao be ne fí cio pre vis to no art. 8º, para con -
vi vên cia com o semi-ári do.

Art. 12. O Po der Exe cu ti vo Fe de ral re gu la men ta-
rá as dis po si ções con ti das nes ta lei.

Art. 13. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Bra sí lia, 10 de abril de 2002; 181º da Inde pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pe dro Ma lan.

LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dis põe so bre o Esta tu to da Ter ra, 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 I
Dis po si ções Pre li mi na res

CAPÍTULO I
Prin cí pi os e De fi ni ções

Art. 12. Esta lei re gu la os di re i tos e obri ga ções
con cer nen tes aos bens imó ve is ru ra is, para os fins de 
exe cu ção da Re for ma Agrá ria e pro mo ção da Po lí ti ca
Agrí co la.

Se ção II
Das Ter ras Par ti cu la res

Art. 12. À pro pri e da de pri va da da ter ra cabe in -
trin se ca men te uma fun ção so ci al e seu uso é con di ci-
o na do ao bem-es tar co le ti vo pre vis to na Cons ti tu i ção
Fe de ral e ca rac te ri za do nes ta lei.

Art. 13. O Po der Pú bli co pro mo ve rá a gra da ti va
ex tin ção das for mas de ocu pa ção e de ex plo ra ção da
ter ra que con tra ri em sua fun ção so ci al.

Art. 14. O Po der Pú bli co fa ci li ta rá e pres ti gi a rá a
cri a ção e a ex pan são de em pre sas ru ra is de pes so as
fí si cas e ju rí di cas que te nham por fi na li da de o ra ci o-
nal de sen vol vi men to ex tra ti vo agrí co la, pe cuá rio ou
agro-in dus tri al. Tam bém pro mo ve rá a am pli a ção do
sis te ma co o pe ra ti vo e or ga ni za ção da que las em pre-
sas, em com pa nhi as que ob je ti vem a de mo cra ti za ção
do ca pi tal. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-2001)

Art. 128. Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua 
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Bra sí lia, 30 de no vem bro de 1964; 143º da Inde -
pen dên cia e 76º da Re pú bli ca. – H. Cas tel lo Bran co,
Pre si den te da Re pú bli ca.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.183-56
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Acres ce e al te ra dis po si ti vos do De -
cre to-Lei nº 3.365, de 21 de ju nho de
1941, das Leis nºs 4.504, de 30 de no vem-
bro de 1964, 8.177, de 1º de mar ço de
1991, e 8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993,
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. 2º A Lei nº 4.504, de 30 de no vem bro de
1964, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 6º ..................................................
§ 1º Para os efe i tos da Re for ma Agrá ria, o Insti -

tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria –
INCRA re pre sen ta rá a União nos acor dos, con vê ni os
ou con tra tos mul ti la te ra is re fe ri dos nes te ar ti go.

§ 2º A União, me di an te con vê nio, po de rá de le-
gar aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os
o ca das tra men to, as vis to ri as e ava li a ções de pro pri e-
da des ru ra is si tu a das no seu ter ri tó rio, bem como ou -
tras atri bu i ções re la ti vas à exe cu ção do Pro gra ma
Na ci o nal de Re for ma Agrá ria, ob ser va dos os pa râ-
me tros e cri té ri os es ta be le ci dos nas leis e nos atos
nor ma ti vos fe de ra is.

§ 3º O con vê nio de que tra ta o ca put será ce le-
bra do com os Esta dos, com o Dis tri to Fe de ral e com
os Mu ni cí pi os que te nham ins ti tu í do ór gão co le gi a do,
com a par ti ci pa ção das or ga ni za ções dos agri cul to res
fa mi li a res e tra ba lha do res ru ra is sem ter ra, man ti da a
pa ri da de de re pre sen ta ção en tre o po der pú bli co e a
so ci e da de ci vil or ga ni za da, com a fi na li da de de for -
mu lar pro pos tas para a ade qua da im ple men ta ção da
po lí ti ca agrá ria.
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§ 4º Para a re a li za ção da vis to ria e ava li a ção do
imó vel ru ral para fins de re for ma agrá ria, po de rá o
Esta do uti li zar-se de for ça po li ci al.

§ 5º O con vê nio de que tra ta o ca put de ve rá pre -
ver que a União po de rá uti li zar ser vi do res in te gran tes
dos qua dros de pes so al dos ór gãos e das en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe -
de ral e dos Mu ni cí pi os, para a exe cu ção das ati vi da-
des re fe ri das nes te ar ti go.” (NR)

“Art. 14. O Po der Pú bli co fa ci li ta rá e pres ti gi a rá a 
cri a ção e a ex pan são de as so ci a ções de pes so as fí si-
cas e ju rí di cas que te nham por fi na li da de o ra ci o nal
de sen vol vi men to ex tra ti vo agrí co la, pe cuá rio ou agro -
in dus tri al, e pro mo ve rá a am pli a ção do sis te ma co o-
pe ra ti vo, bem como de ou tras mo da li da des as so ci a ti-
vas e so ci e tá ri as que ob je ti vem a de mo cra ti za ção do
ca pi tal.

§ 1º Para a im ple men ta ção dos ob je ti vos re fe ri-
dos nes te ar ti go, os agri cul to res e tra ba lha do res ru ra-
is po de rão cons ti tu ir en ti da des so ci e tá ri as por co tas,
em for ma con sor ci al ou con do mi ni al, com a de no mi-
na ção de “con sór cio” ou “con do mí nio”, nos ter mos
dos arts. 3º e 6º des ta Lei.

§ 2º Os atos cons ti tu ti vos des sas so ci e da des
de ve rão ser ar qui va dos na Jun ta Co mer ci al, quan do
elas pra ti ca rem atos de co mér cio, e no Car tó rio de
Re gis tro das Pes so as Ju rí di cas, quan do não en vol ver
essa ati vi da de.” (NR)

“Art. 95-A. Fica ins ti tu í do o Pro gra ma de Arren -
da men to Ru ral, des ti na do ao aten di men to com ple-
men tar de aces so à ter ra por par te dos tra ba lha do res
ru ra is qua li fi ca dos para par ti ci par do Pro gra ma Na ci-
o nal de Re for ma Agrá ria, na for ma es ta be le ci da em
re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Os imó ve is que in te gra rem o Pro -
gra ma de Arren da men to Ru ral não se rão ob je to de de -
sa pro pri a ção para fins de re for ma agrá ria en quan to se
man ti ve rem ar ren da dos, des de que aten dam aos re qui-
si tos es ta be le ci dos em re gu la men to.” (NR)

Art. 8º Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 2.183-55, de 27 de
ju lho de 2001.

Art. 9º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. Bra sí lia, 24 de agos to de
2001; 180º da Inde pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. –
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – José Gre go-
ri – Pe dro Ma lan – Fran cis co Dor nel les – José Sar -
ney Fi lho – Raul Be lens Jung mann Pin to
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 267, DE 2003

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a al te rar
a ra zão so ci al da 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), nos ter mos
que es pe ci fí ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a al te-
rar a ra zão so ci al da 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) para Com pa nhia de De sen vol vi men to
dos Va les do São Fran cis co e do Par na í ba e da Cha -
pa da do Apo di (CODEVASF), pas san do os arts. 2º e
4º e os in cí sos II e III do art. 9º da Lei nº 6.088, de 16
de ju lho de 1974, com a re da ção dada pela Lei nº
9.954, de 6 de ja ne i ro de 2000, a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 2º A Co de vasf terá sede e foro no
Dis tri to Fe de ral e atu a ção nos va les dos rios 
São Fran cis co, Par na í ba e na Cha pa da do
Apo di, nos Esta dos de Per nam bu co, Ala go-
as, Ser gi pe, Ba hia, Mi nas Ge ra is, Go iás,
Dis tri to Fe de ral, Pi a uí, Ma ra nhão, Ce a rá e
Rio Gran de do Nor te, po den do ins ta lar e
man ter, no Pais, ór gãos e se to res de ope ra-
ção e re pre sen ta ção. (NR)”

“Art. 4º A Co de vasf tem por fi na li da de
o apro ve i ta men to, para fins agrí co las, agro-
pe cuá ri os e agro in dus tri a is, dos re cur sos de 
água e solo dos va les dos rios São Fran cis-
co e Par na í ba e da Cha pa da do Apo di, di re-
ta men te ou por in ter mé dio de en ti da des pú -
bli cas e pri va das, pro mo ven do o de sen vol vi-
men to in te gra do de áre as pri o ri tá ri as e a im -
plan ta ção de dis tri tos agro in dus tri a is e agro -
pe cuá ri os, po den do, para esse efe i to, co or-
de nar, exe cu tar, di re ta men te ou me di an te
con tra ta ção, obras de in fra-es tru tu ra, par ti-
cu lar men te de cap ta ção de águas para fins
de ir ri ga ção de ca na is pri má ri os ou se cun-
dá ri os e tam bém obras de sa ne a men to bá -
si co, ele tri fi ca ção e trans por tes, con for me
Pla no Di re tor, em ar ti cu la ção com os ór gãos
fe de ra is com pe ten tes. (NR)”

“Art. 9º ..................................................
II – pro mo ver e di vul gar, jun to a en ti da-

des pú bli cas e pri va das, in for ma ções so bre
re cur sos na tu ra is e con di ções so ci a is, in fra-
es tru tu ra is e eco nô mi cas, vi san do à re a li za-
ção de em pre en di men tos nos va les dos rios 
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São Fran cis co e Par na í ba e na Cha pa da do
Apo di;

III – ela bo rar, em co la bo ra ção com os
de ma is ór gãos pú bli cos fe de ra is, es ta du a is
ou mu ni ci pa is que atu em na área, os pla nos
anu a is e plu ri a nu a is de de sen vol vi men to in -
te gra do dos va les dos rios São Fran cis co e
Par na í ba e da Cha pa da do Apo di, in di can do
des de logo os pro gra mas e pro je tos pri o ri tá-
ri os, com re la ção às ati vi da des pre vis tas
nes ta Lei.

................................................... (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

A Cha pa da do Apo di lo ca li za-se en tre os Esta -
dos do Rio Gran de do Nor te e do Ce a rá, sen do que a
ba cia hi dro grá fi ca do Apo di-Mos so ró é a mais ex ten-
sa do Rio Gran de do Nor te, abran gen do 52 mu ni cí pi-
os po ti gua res.

Entre os mu ni cí pi os si tu a dos na ba cia hi dro grá-
fi ca do Apo di- Mos so ró, nome dado ao cur so in fe ri or
do Apo di, en con tram-se Açu e Mos so ró, que, gra ças
a mo der nas téc ni cas de ir ri ga ção e a so los na tu ral-
men te fér te is, tor na ram-se pólo de pro du ção ir ri ga da
de fru tas tro pi ca is (me lão, me lan cia, ba na na, man ga,
go i a ba, caju e ou tras), ex por ta das para os Esta dos
Uni dos e para a Co mu ni da de Eco nô mi ca Eu ro péia.

O Pólo Açu-Mos so ró cons ti tui óti mo exem plo do
que in ves ti men tos em pro je tos de ir ri ga ção po dem
pro por ci o nar em ter mos de au men to de pro du ção e
de pro du ti vi da de e ge ra ção de em pre go e ren da. No
en tan to, na ma i or par te da Cha pa da do Apo di, ain da
se pra ti ca a agri cul tu ra tra di ci o nal de se que i ro, cu jas
cul tu ras so frem cons tan te men te com a es cas sez de
água e com o ata que de pra gas, além de apre sen ta-
rem mé to dos de pro du ção ba se a dos em téc ni cas ar -
ca i cas de cul ti vo e ma ne jo do solo.

A con se qüên cia da fal ta de di na mis mo eco nô-
mi co das áre as não con tem pla das com pe rí me tros de 
ir ri ga ção é o au men to da mi gra ção e das de si gual da-
des in tra-re gi o na is. Para re ver ter tal si tu a ção, é ne-
ces sá rio que o po der pú bli co se faça mais pre sen te e
atu an te, prin ci pal men te no que diz res pe i to aos ór-
gãos e en ti da des fe de ra is.

Nes te as pec to, des ta ca-se a atu a ção da Com -
pa nhia de De sen vol vi men to dos Va les do São Fran-
cis co e do Par na í ba (Co de vasf), cuja mis são é pro mo-
ver o apro ve i ta men to, para fins agrí co las, agro pe cuá-

ri os e agro in dus tri a is dos re cur sos de água e solo. A
Co de vasf tem em pe nha do es for ço con si de rá vel no
de sen vol vi men to in te gra do das áre as em que atua,
ope ran do em con jun to com a ini ci a ti va pri va da para a
exe cu ção de obras de in fra-es tru tu ra, par ti cu lar men te
as re la ci o na das a pro je tos de ir ri ga ção, bem como
ofe re cen do su por te téc ni co aos em pre en de do res.

Ten do em vis ta que a atu a ção da Co de vasf tem
sido fun da men tal para a me lho ria das con di ções de
vida das po pu la ções ru ra is e ur ba nas dos Va les do
São Fran cis co e do Par na í ba, con tri bu in do para o di -
na mis mo de sua eco no mia, a exem plo do pólo de Pe -
tro li na/Ju a ze i ro e do nor te de Mi nas Ge ra is e da Ba -
hia, se ria de ci si vo que a atu a ção da em pre sa fos se
es ten di da ao Vale do Rio Apo di, cu jas ter ras já são
na tu ral men te fér te is, mas que ne ces si tam con tar com 
o apo io do po der pú bli co para que seu po ten ci al eco -
nô mi co pos sa ser de vi da men te apro ve i ta do.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Fer nan do Be zer ra

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.088, DE 16 DE JULHO DE 1974

Dis põe so bre a cri a ção da Com pa-
nhia de De sen vol vi men to do Vale do São
Fran cis co – CODEVASF – 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. 9º Para a re a li za ção dos seus ob je ti vos,
po de rá a Co de vasf:

I – es ti mu lar e ori en tar a ini ci a ti va pri va da, pro -
mo ver a or ga ni za ção e par ti ci par do ca pi tal de em pre-
sas de pro du ção, be ne fi ci a men to e in dus tri a li za ção
de pro du tos pri má ri os;

II – pro mo ver e di vul gar, jun to a en ti da des pú bli-
cas e pri va das in for ma ções so bre re cur sos na tu ra is e
con di ções so ci a is, in fra-es tru tu ra is e eco nô mi cas, vi -
san do à re a li za ção de em pre en di men tos no Vale do
São Fran cis co;

III – ela bo rar, em co la bo ra ção com os de ma is
ór gãos pú bli cos fe de ra is, es ta du a is ou mu ni ci pa is,
que atu am na área, os pla nos anu a is e plu ri a nu a is de
de sen vol vi men to in te gra do do Vale do São Fran cis co,
in di can do des de logo os pro gra mas e pro je tos pri o ri-
tá ri os, com re la ção às ati vi da des pre vis tas na pre sen-
te Lei;
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IV – pro je tar, cons tru ir e ope rar obras e es tru tu-
ras de bar ra gem, ca na li za ção, bom be a men to, adu-
ção e tra ta men to de águas, sa ne a men to bá si co;

V – pro je tar, cons tru ir e ope rar pro je tos de ir ri ga-
ção, re gu la ri za ção, con tro le de en chen tes, con tro le
de po lu i ção e com ba te à seca.
....................................................................................

LEI Nº 9.954, DE 6 DE JANEIRO DE 2000

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a al te rar
a ra zão so ci al da Com pa nhia de De sen-
vol vi men to do Vale do São Fran cis co –
Co de vasf, nos ter mos que es pe cí fi ca 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:
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e Ser vi ços de Infra-Estru tu-
ra, ca ben do a úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 (Ro meu Tuma) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 42, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção)

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 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,
ten do

Pa re ce res sob nºs 712, 713 e 714, de
2003, Re la tor: Ga ri bal di Alves Fi lho, das Co -
mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
fa vo rá vel ao Pro je to e con trá rio às Emen das
nºs 1 e 2; e

– de Assun tos Eco nô mi cos, 1º pro nun-
ci a men to: (so bre o Pro je to) fa vo rá vel; 2º pro -
nun ci a men to: (so bre as Emen das nº 1 e 2)
pela re je i ção.

A Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci-
men tos ao Ple ná rio:

– a ma té ria tra mi ta em re gi me de ur gên cia cons -
ti tu ci o nal, e foi des pa cha da si mul ta ne a men te às Co -
mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; e de
Assun tos Eco nô mi cos;

– ao Pro je to fo ram apre sen ta das duas emen das
pe ran te a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, pri me i ra co mis são do des pa cho, 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, as qua is fo ram pu bli ca-
das na for ma re gi men tal;

– sen do os pro nun ci a men tos das Co mis sões
so bre as emen das fi na is e de fi ni ti vos e ten do sido
con trá ri os, as re fe ri das emen das só se rão sub me ti-
das ao Ple ná rio me di an te in ter po si ção de re cur so por
um dé ci mo dos mem bros do Se na do, nos ter mos no
art. 124, III, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re cur sos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ge ral do Mes qui-
ta Jú ni or.

São li dos os se guin tes

RECURSO AO PLENÁRIO Nº 15, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Inter po mos re cur so, nos ter mos do art. 124. in ci-

so III, do Re gi men to Inter no, para que seja le va da à
apre ci a ção do Ple ná rio a Emen da nº 2, de mi nha au -
to ria, ofe re ci da ao PLC nº 42 de 2003.

Sala das Ses sões, 1º ju lho de 2003. – Se na do ra
Lu cia Vâ nia. – Tas so Je re is sa ti – Cé sar Bor ges –
Osmar Dias – Ro dolp ho Tou ri nho – Efra im Mo ra es
– Sér gio Gu er ra – Alme i da Lima – Arthur Vir gí lio –
Le o nel Pa van.

RECURSO AO PLENÁRIO Nº 16, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Inter po mos re cur so, nos ter mos do art. 124, in ci-

so III, do Re gi men to Inter no, para que seja le va da à
apre ci a ção do Ple ná rio a Emen da nº 1, de mi nha au -
to ria, ofe re ci da ao PLC nº 42 de 2003.

Sala das Ses sões, 1 ju lho de 2003. –  Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros  Tas so Je re i sa ti – Sér gio
Gu er ra – Ret gi nal do Du ar te – Le o nel Pa van – Efra -
im Mo ra is – De mós te nes Tor res – Arthur Vir gí lio –
Ce sar Bor ges – José Agri pi no.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia de fe re os Re cur sos nºs 15 e 16, de 2003,
es cla re cen do ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
124, III, do Re gi men to Inter no, as Emen das nºs 1 e
2 se rão sub me ti das ao Ple ná rio sem dis cus são.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to em tur no úni co.
(Pa u sa.)

A SRA.  LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – So li ci to
a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

A SRA.  LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de en ca mi nhar
emen da de mi nha au to ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
não pode en ca mi nhar a emen da, mas pode fa lar so -
bre o pro je to e re fe rir-se à emen da, pois não cabe dis -
cus são so bre emen das.

Para dis cu tir a ma té ria, con ce do a pa la vra à Se -
na do ra Lú cia Vâ nia.

A SRA.  LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para dis -
cu tir. Sem re vi são da ora do ra) – Sr. Pre si den te, Sras e 
Srs. Se na do res, a mi nha pro pos ta de ele var esse per -
cen tu al para 4% no PLC nº 42, de 2003, cor ro bo ra
com a pre o cu pa ção do Exmº Re la tor, Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho, e vai ao en con tro das pa la vras pro -
fe ri das re cen te men te pelo Exmº Mi nis tro de Esta do
da Fa zen da, de que “o País aca ba de sair da UTI”.

Nes se con tex to, ve nho re i te rar a apro va ção da
emen da por mim apre sen ta da, prin ci pal men te con si-
de ran do o ex ces so de ar re ca da ção de R$5,5 bi lhões,
ve ri fi ca do quan do da re es ti ma ti va da re ce i ta pri má ria,
ob je to do De cre to nº 4.708, de 2003. Se con si de rar-
mos que o im pac to de 1% de au men to li ne ar re pre-
sen ta cer ca de R$526,09 mi lhões/ano, es ta ría mos,
aí, com con di ção fol ga da de co ber tu ra, in clu si ve para
pa gar o va lor fixo de R$59,87 de van ta gem pe cu niá ria
in di vi du al, tam bém pro pos to pelo Go ver no Fe de ral no 
PLC nº 44, de 2003, com im pac to, em 2003, es ti ma do
em R$ 675,82 mi lhões e de R$ 992,92 mi lhões para
os dois anos se guin tes.

Por tan to, a mi nha emen da visa es pe ci al men te
me lho rar o pro je to do Go ver no, uma vez que há a re -
ce i ta já apon ta da com a re es ti ma ti va.

Peço que os Srs. Par la men ta res ana li sem essa
emen da, pois se tra ta de uma emen da res pon sá vel;
não é uma pro pos ta de ma gó gi ca, apon ta a fon te de
re cur sos e, sem dú vi da ne nhu ma, tra rá um be ne fí cio,
em bo ra pe que no, para o fun ci o ná rio pú bli co, já afe ta-
do com a re for ma da Pre vi dên cia, quan do se lhe nega 
o di re i to de usu fru ir da tran si ção. Por tan to, acre di to

que será mu i to po si ti vo esse au men to, em bo ra pe-
que no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não ha -
ven do mais quem peça a pa la vra, de cla ro en cer ra da
a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to, sem pre ju í zo das Emen -
das nºs 1 e 2.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Vo ta ção das Emen das nºs 1 e 2, nos ter mos dos 

Re cur sos nºs 15 e 16, de 2003, de pa re ce res con trá ri-
os das Co mis sões.

As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta das.
A ma té ria vai à san ção.

São os se guin tes o pro je to apro va do e
as emen das re je i ta das:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 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)
(Em Re gi me de Urgên cia, nos ter mos

do art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção)

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam re a jus ta das em um 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 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.

Art. 2º 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.

Art. 3º Re vo ga-se o art. 3º da Lei nº 10.331, de
18 de de zem bro de 2001.

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-
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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)”

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,
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
pu bli cas fe de ra is.”

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção)

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re ce res sob nºs 715, 716 e 717, de
2003, Re la tor: Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, das 
Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
fa vo rá vel ao Pro je to e con trá rio às Emen das
nºs 1 e 2; e

– de Assun tos Eco nô mi cos, 1º pro nun-
ci a men to: (so bre o Pro je to) fa vo rá vel; 2º pro -
nun ci a men to: (so bre as Emen das nº 1 e 2)
pela re je i ção.

A Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci-
men tos ao Ple ná rio:

– a ma té ria tra mi ta em re gi me de ur gên cia cons -
ti tu ci o nal, e foi des pa cha da si mul ta ne a men te às Co -
mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; e de
Assun tos Eco nô mi cos;

– ao Pro je to fo ram apre sen ta das duas emen das
pe ran te a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, pri me i ra co mis são do des pa cho, no pra zo úni -
co pre vis to no art. 122, II, b, com bi na do com o art.

375, I, Re gi men to Inter no, as qua is fo ram pu bli ca das
na for ma re gi men tal;

– sen do os pro nun ci a men tos das Co mis sões
so bre as emen das fi na is e de fi ni ti vos e ten do sido
con trá ri os, as re fe ri das emen das só se rão sub me ti-
das ao Ple ná rio me di an te in ter po si ção de re cur so por
um dé ci mo dos mem bros do Se na do, nos ter mos do
art. 124, III, Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re cur sos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ge ral do Mes qui-
ta Jú ni or.

São li dos os se guin tes

RECURSO AO PLENÁRIO Nº 17, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Inter po mos re cur so, nos ter mos do art. 124, in ci-

so III, do Re gi men to Inter no, para que seja le va da à
apre ci a ção do Ple ná rio a emen da nº 1, de mi nha au -
to ria, ofe re ci da ao PLC nº 44 de 2003.

Sala das Ses sões, 1º de ju lho de 2003. – Ante ro
Paes de Bar ros – Tas so Je re is sa ti – Sér gio Gu er ra
– Re gi nal do Du ar te – Le o nel Pa van – Efra im Mo ra-
is – De mós te nes Tor res – Arthur Vir gí lio – Cé sar
Bor ges – José Agri pi no.

RECURSO AO PLENÁRIO Nº 18, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Inter po mos re cur so, nos ter mos do art. 124, in ci-

so III, do Re gi men to Inter no, para que seja le va da à
apre ci a ção do Ple ná rio a emen da nº 2, de au to ria do
se na dor Edu ar do Aze re do, ofe re ci da ao PLC nº 44 de
2003.

Sala das Ses sões, 2 ju lho de 2003. – Se na dor
Arthur Vir gí lio Neto – Le o nel Pa van – Efra im Mo ra-
es – De mós te nes Tor res – Cé sar Bor ges – José
Agri pi no – Ro dol fo Tou ri nho – Edu ar do Aze re do –
Tas so Je re is sa ti.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia de fe re os re cur sos que aca bam de ser li dos.
Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
So men te po de rá ser dis cu ti da a ma té ria re fe ren te ao 
pro je to. Não ha ve rá dis cus são so bre as emen das re -
je i ta das. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,
en cer ro a dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen -
das.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
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Em vo ta ção as emen das de pa re cer con trá rio.
(Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta das.
A ma té ria vai à san ção.

São os se guin tes o pro je to apro va do e
as emen das re je i ta das

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 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)
(Em Re gi me de Urgên cia, nos ter mos

do art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral)

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í da, a par tir de 1º de maio 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).

Pa rá gra fo úni co. A van ta gem de que tra ta o ca-
put 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.

Art. 2º So bre a van ta gem de que tra ta o art. 1º in-
ci di rão as re vi sões ge ra is e anu a is de re mu ne ra ção
dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 3º Apli cam-se as dis po si ções des ta lei às
apo sen ta do ri as e pen sões.

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
maio de 2003.

EMENDA Nº 1

Dê-se aos arts. 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.”

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 do 2004,
ser in cor po ra da ao ven ci men to bá si co dos
res pec ti vos ser vi do res.”

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Vol ta mos à lis ta de ora do res.
Ten do em vis ta a aber tu ra con ce di da ao Se na-

dor Edu ar do Su plicy pe los dois Lí de res ins cri tos, pas -
sa mos a pa la vra a S. Exª para uso da tri bu na.

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, Srªs e Srs. Se na do res, em pri -
me i ro lu gar, que ro sa u dar o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va pela ini ci a ti va de re a li zar uma re u nião,
hoje, com 30 co or de na do res, re pre sen tan tes na ci o-
na is do Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem
Ter ra, pa u ta da por um diá lo go ex tre ma men te pro du ti-
vo, com o ob je ti vo de ace le rar as me di das re la ti vas à
re a li za ção da re for ma agrá ria, para que os as sen ta-
men tos tam bém se jam re a li za dos da me lhor ma ne i ra
pos sí vel. Foi mu i to im por tan te a for ma como o Pre si-
den te re ce beu João Pe dro Sté di le e os de ma is co or-
de na do res do Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is
Sem Ter ra.

Gos ta ria de as si na lar ao Se na dor Arthur Vir gí-
lio, Lí der do PSDB, que é opor tu no o Se na do Fe de ral
re a li zar Co mis são Par la men tar de Inqué ri to a res pe i-
to da ques tão da re a li za ção da re for ma agrá ria, do
pro ble ma no cam po. Não acre di to que o MST – como
S. Exª in du ziu no seu pro nun ci a men to – não te nha o
le gí ti mo ca rá ter de um mo vi men to so ci al que es te ja
ex pres san do a von ta de de tra ba lha do res que até hoje 
não ti ve ram a opor tu ni da de de la vrar a ter ra, que mu i-
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tas ve zes fo ram tam bém atin gi dos pelo de sem pre go,
pela fal ta de opor tu ni da de à edu ca ção e ao de sen vol-
vi men to pes so al, e que hoje lu tam, como fa zi am
aque las pes so as des cri tas no Êxo do, no Anti go Tes -
ta men to, pela ter ra pro me ti da e por re a li za ção de jus -
ti ça.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª me per mi te um bre ve apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Não é à toa que o MST, nos seus se mi ná ri os, tam bém
lê sem pre e re fle te so bre a luta pela ter ra pro me ti da
do li vro do Êxo do. Então, as sim como o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so re ce beu o MST, mas
não mu i tas ve zes, o Pre si den te Lula re sol veu re ce-
bê-lo, fa zen do ques tão de as si na lar que a re for ma
agrá ria, em seu Go ver no, será re a li za da com o ma i or
em pe nho pos sí vel, de ma ne i ra pa cí fi ca, com ma i or
ob ser vân cia das leis, mas com a com pre en são de
mo vi men tos so ci a is. O Pre si den te Lula está pro cu-
ran do re ce ber o MST, di a lo gar com ele e ace le rar as
me di das ne ces sá ri as.

Ouço-o com mu i ta hon ra, Se na dor Arthur Vir gí-
lio, an tes de pas sar para ou tro tema, re fe ren te à im -
por tan te de ci são to ma da, on tem, por nos sa Ban ca da,
que me re ce al gu mas re fle xões.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, agra de ço por este que será o mais
bre ve apar te des te Se na dor. Gos ta ria de co mu ni car a
V. Exª que te re mos mu i to o que de ba ter a res pe i to do
MST da qui para a fren te, por que aca bei de en tre gar à
Mesa, com 31 as si na tu ras, por tan to com um nú me ro
mais do que o su fi ci en te, do pon to de vis ta do Re gi-
men to da Casa, o pe di do de cons ti tu i ção da CPI, que
será lido hoje. A CPI co me ça rá a fun ci o nar em agos to;
en tão te re mos bas tan te tem po para dis cu tir so bre o
que se tra ta esse mo vi men to, que V. Exª vê de um je i-
to e eu, de ou tro. Mas, com cer te za, a par tir des se pe -
di do, o Bra sil terá uma de fi ni ção mu i to cla ra so bre o
que é bom ou ruim para a sua eco no mia, para a sua
es ta bi li da de po lí ti ca e para o seu vi gor cons ti tu ci o nal.
Obri ga do, Se na dor.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Arthur Vir gí lio, será a opor tu ni da de de o Se -
na do Fe de ral ou vir os mem bros do MST, o Mi nis tro do 
De sen vol vi men to Agrá rio, Mi guel Ros se to, os pro pri-
e tá ri os de ter ra, os fa zen de i ros, os mem bros da So ci-
e da de Ru ral Bra si le i ra, que, in clu si ve, di a lo ga ram inú -
me ras ve zes com o MST – e eu acom pa nhei de per to.
Algu mas ve zes, fui tes te mu nha do diá lo go, por exem -
plo, en tre Luiz Mar cos Su plicy Ha fers, Pre si den te da

So ci e da de Ru ral Bra si le i ra, João Pe dro Sté di le e ou -
tros mem bros do MST.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria
de as si na lar que foi re a li za da on tem uma re u nião da
Ban ca da do Par ti do dos Tra ba lha do res, con vo ca da
pelo Lí der Tião Vi a na, em que este e o Lí der do Go -
ver no Alo i zio Mer ca dan te ob ser va ram que de ve ría-
mos to mar uma de ci são em re la ção à Se na do ra He lo-
í sa He le na, que, em boa hora, aca ba de che gar da
Ba hia.

A Ban ca da to mou uma de ci são gra ve, de re per-
cus são na ci o nal, por oito vo tos a qua tro, numa re u-
nião em que não es ta vam pre sen tes os qua tor ze
mem bros, pois os Se na do res Pa u lo Paim e Flá vio
Arns ti nham ou tras atri bu i ções na que le mo men to e
não pu de ram com pa re cer. Eu até ha via fe i to um ape lo
aos Se na do res Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca dan te a fim
de que aguar das sem a pre sen ça de to dos, dada a
gra vi da de da de ci são. Por di ver sos mo ti vos, en tre tan-
to, os Se na do res ava li a ram que se ria im por tan te de ci-
dir na que le mo men to. Fui um dos Se na do res que ava -
li ei que se ria mu i to im por tan te ape lar à Se na do ra He -
lo í sa He le na, por um lado, no sen ti do de que man te-
nha ati tu de cons tru ti va e res pe i to sa em re la ção ao
Par ti do, aos co le gas de Ban ca da, ao Pre si den te, aos
Mi nis tros. E esse ape lo con ti nuo a fa zer ca ri nho sa-
men te, com mu i ta ami za de à Se na do ra He lo í sa He le-
na. Mas, ao mes mo tem po, ten do em vis ta que o Di re-
tó rio Na ci o nal do Par ti do dos Tra ba lha do res cons ti tu-
iu uma Co mis são de Éti ca para ana li sar o pro ce di-
men to da Se na do ra He lo í sa He le na e dos De pu ta dos
João Ba tis ta Babá e Lu ci a na Gen ro, pa re cia-me pre -
ci pi ta da a de ci são de es tar mos eli mi nan do-a, ex clu in-
do-a de nos sa Ban ca da.Pre fe ri ria ter uma ati tu de, di -
ga mos, de ma i or cons tru ti vi da de, acon che go, so li da-
ri e da de a pes so as que vi ve ram co nos co, que aju da-
ram a cons tru ir o nos so Par ti do e que, como to dos sa -
bem, têm hoje crí ti cas a cer tos pon tos que en vol vem
enor me po lê mi ca na so ci e da de bra si le i ra, so bre tu do
no que se re fe re à pro pos ta de re for ma pre vi den ciá-
ria, não tan to so bre a pro pos ta de re for ma tri bu tá ria,
que não en trou até ago ra no cen tro des sa po lê mi ca.
Pa re ce-me até se tra tar de um pon to que po de rá ser
ace i to por es ses Par la men ta res sem ma i or pro ble ma.

Ten do sido to ma da a de ci são, en ca mi nhei uma
bre ve men sa gem ao meu que ri do co le ga e meu Lí der
Se na dor Tião Vi a na, em que es cre vi: “Caro, Tião, es -
tou sa in do ago ra da re u nião por que que ro ir à mis sa de 
sé ti mo dia de mor te do pai da Se na do ra Fá ti ma Cle i-
de”, in fe liz men te fa le ci do na se ma na pas sa da. La men-
ta vel men te, che guei de po is de con clu í da a mis sa, por -
que atra sa mos com a re u nião. De i xo o meu abra ço à
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Se na do ra Fá ti ma Cle i de por não ter es ta do pre sen te.
Mas trans mi ti ao Se na dor Tião Vi a na que es ta va tris te
com a de ci são to ma da e que não es ta va me sen tin do
bem de per ma ne cer na Ban ca da an tes que hou ves se
de ci são do Di re tó rio Na ci o nal a res pe i to.

Ain da on tem à no i te, re ce bi te le fo ne ma do Pre -
si den te do Par ti do, José Ge no i no, e do Mi nis tro Anto -
nio Pa loc ci, que, in clu si ve, me dis se o quan to gos ta ria
de con tri bu ir para que hou ves se um en ten di men to en -
tre as par tes. S. Exª es te ve aqui on tem, e achei mu i to
im por tan te esse te le fo ne ma. Tam bém o Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te pe diu-me para que eu con si de ras se
mu i to a Ban ca da, pelo res pe i to que ela tem por mim.
Di a lo guei com a Se na do ra He lo í sa He le na, hoje de
ma nhã, que me ha via te le fo na do, e re ce bi a vi si ta, ao
meio-dia e quin ze, pon tu al men te, no meu ga bi ne te,
do Pre si den te Na ci o nal do PT, José Ge no i no, e do
meu que ri do com pa nhe i ro Tião Vi a na, por quem de -
sen vol vi gran de es ti ma, des de o mo men to em que
nos co nhe ce mos. Em todo o nos so pe río do nes ta
Casa, nun ca ti ve mos qual quer ação que não fos se
sem pre de co o pe ra ção um com o ou tro.

José Ge no i no e Tião Vi a na, en tão, fa la ram-me
das di fi cul da des que es tão ten do, nes ses úl ti mos me -
ses, no que se re fe re à ma ne i ra de ad mi nis trar as dis -
sen sões no Par ti do. Há os ca sos dos De pu ta dos Fe -
de ra is, mas nos re fe ri mos mais à Se na do ra He lo í sa
He le na. Em al gu mas oca siões, pro cu ra ram re a li zar
um es for ço para que S. Exª se apro xi mas se mais. Re -
la ta ram di ver sas oca siões. No en tan to, que ro trans mi-
tir um ape lo.

Sr. Pre si den te do PT, José Ge no i no, Se na dor
Tião Vi a na, ten do em vis ta que on tem só vo ta ram
doze dos qua tor ze Se na do res do PT e que se tra ta de
uma de ci são tão im por tan te para nós, gos ta ria sin ce-
ra men te que ti vés se mos uma nova opor tu ni da de de
re fle xão, uma ou tra re u nião na pró xi ma se ma na, com
a pre sen ça dos qua tor ze Se na do res. Qu e ro em pe-
nhar-me, como têm fe i to mu i tos com pa nhe i ros – in-
clu si ve os que es tão pre sen tes e o pró prio Pre si den te
José Ge no i no –, no sen ti do de que a Se na do ra He lo í-
sa He le na te nha um pro ce di men to di fe ren te.

Qu e ri da Se na do ra He lo í sa He le na – vou fa lar
olho no olho – que ro pe dir-lhe que te nha, para com o
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va e para com cada
um de nos sos Mi nis tros, uma ati tu de sem pre com pa-
nhe i ra. Como di ver sas ve zes a ou vir fa lar e há pou cos
dias as sis ti a uma en tre vis ta de V. Exª na TV Ban de i-
ran tes, ob ser vei que V. Exª fa la va do res pe i to que
pos sui pelo Se nhor Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va, por sua tra je tó ria, de quan ta es pe ran ça tem que
seu Go ver no dê cer to, da con fi an ça que de po si ta em

Sua Exce lên cia e de que as co i sas po de rão ca mi nhar
num rumo me lhor.

Em al gu mas oca siões, Se na do ra He lo í sa He le-
na, V. Exª usou al guns ter mos que po de ri am sig ni fi car
tan to para os Mi nis tros quan to para os nos sos com -
pa nhe i ros de Par ti do a sua con fi an ça não to tal no
Pre si den te, seja por crí ti cas ve e men tes ou qua li fi ca-
ções.

Trans mi to o ape lo que faço aos Lí de res Tião Vi -
a na e Alo i zio Mer ca dan te no sen ti do de que pos sa-
mos ter uma re u nião de re con si de ra ção. O Pre si den te
Lula e o Mi nis tro da Casa Ci vil, José Dir ceu, de vem
es tar cons ci en tes de mi nha real in ten ção.

Te nho con fi an ça que o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va vai acer tar. Ago ra pela ma nhã, Sua
Exce lên cia di a lo gou com o re pre sen tan tes do MST.
Des se en con tro, sa í ram João Pe dro Ste di le e ou tros
di zen do que a re u nião ti nha sido ex tre ma men te pro -
du ti va, pro ve i to sa, que hou ve avan ços. Não co nhe ço
to dos os de ta lhes, mas o De pu ta do Adão Pret to, que
co nhe ce a si tu a ção, dis se-me que a re u nião foi pro du-
ti va – e S. Exª, como um dos mais so li dá ri os De pu ta-
dos Fe de ra is ao MST, está pre sen te dan do o seu tes -
te mu nho.

Afir mo a mi nha con fi an ça no Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va. Con fio que Sua Exce lên cia vai
acer tar não ape nas na es ta bi li da de de pre ços, mas
vai con se guir o cres ci men to ace le ra do da eco no mia e 
das opor tu ni da des de em pre gos.

Estou nes ta Casa que ren do co la bo rar sem pre
para que o Pre si den te acer te ao fa zer os pro gra mas
de trans fe rên cia de ren da da me lhor ma ne i ra pos sí-
vel, ca mi nhan do numa di re ção de efe ti va men te con -
se guir er ra di car a po bre za e a fome no País e me lho-
rar a dis tri bu i ção da ren da. Vou-me em pe nhar ao má -
xi mo para que acer te.

Acre di to hoje no Pre si den te mais ain da do que
quan do dis pu tei as pré vi as do Par ti do, tan to que, de -
po is que a per di, saí pelo Bra sil afo ra di zen do que
que ria que o Lula fos se nos so Pre si den te. Pois que ro
di zer, pre za do Se na dor Tião, que te nho con fi an ça em
que o Pre si den te Lula vai acer tar tão bem que pro va-
vel men te me re ce rá o apo io en tu siás ti co da Base do
Par ti do dos Tra ba lha do res e do povo bra si le i ro para
no va men te se can di da tar, uma vez que exis te o di re i-
to de re e le i ção. Como to dos sa bem, nem to dos os
mem bros do PT são a fa vor, mas, exis tin do essa von -
ta de de Sua Exce lên cia, des de já de cla ro que não se -
rei pré-can di da to e que apo i a rei a can di da tu ra do Pre -
si den te Lula. 
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Se na dor Pe dro Si mon, peço a V. Exª um mi nu to.
Tam bém gos ta ria de as si na lar o meu res pe i to à ma ni-
fes ta ção do Pre si den te José Ge no í no e dos Lí de res
Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca dan te, que aten de ram meu 
ape lo para re a li za ção de nova re u nião na pró xi ma se -
ma na. O Se na dor Tião Vi a na in for mou-me que irá
acer tar, de ma ne i ra que os 14 Se na do res es te jam
pre sen tes e pos sam re con si de rar, re a va li ar a ques-
tão, in clu si ve à luz da pos sí vel ati tu de da Se na do ra
He lo í sa He le na.

Por tan to, Se na do ra He lo í sa He le na, peço a V.
Exª que tam bém co la bo re, pois S. Exªs ace i ta ram re a-
li zar uma nova re u nião, para que to dos pos sam re fle-
tir a res pe i to.

Caro Se na dor Tião Vi a na, tam bém faço um ape -
lo a to dos os fi li a dos ao Par ti do dos Tra ba lha do res,
seja do Acre, Rio de Ja ne i ro, San ta Ca ta ri na, Ama pá,
no sen ti do de que os seus Se na do res que vo ta ram a
fa vor do des li ga men to da Se na do ra He lo í sa He le na
re fli tam e re con si de rem, de i xan do-na con ti nu ar per -
ten cen do à Ban ca da até que haja a de ci são.

Hoje, fa lan do à Rá dio CBN e à Rá dio Ca ri o ca,
de seu Esta do que ri do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
eu dis se aos seus ele i to res: “Fa lem com o Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no para S. Exª re con si de rar a de ci-
são”. Por tan to, quan do nos pró xi mos dias es ti ve rem
V. Exas nos seus res pec ti vos Esta dos, se al gum ele i-
tor na rua lhes di zer: “De i xem a He lo í sa He le na na
Ban ca da”, eles es ta rão res pon den do a um ape lo, por -
que eu lhes pedi que dis ses sem o que pen sam a cada 
um dos Se na do res, Eu rí pe des Ca mar go, Ide li Sal vat-
ti, Fá ti ma Cle i de, Pa u lo Paim, Ana Jú lia Ca re pa,
Serys Slhes sa ren ko, o que acham des sa de ci são tão
sé ria – ao pró prio Se na dor Tião Vi a na, aos Se na do-
res Sibá Ma cha do e Alo i zio Mer ca dan te.

Por tan to, agra de ço a aten ção e a con fi an ça do
Se na dor Tião Vi a na ao pro mo ver uma nova re u nião
na pró xi ma se ma na.

Se na dor Pe dro Si mon, com mu i ta hon ra, con ce-
do o apar te a V. Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – O nome e a
pa la vra de V. Exª são res pe i ta dos na ci o nal men te. V.
Exª está des de o iní cio no Par ti do, quan do nin guém
ima gi na va que ele um dia che ga ria à Pre si dên cia da
Re pú bli ca. V. Exª se can di da tou em ele i ções ma jo ri tá-
ri as ex clu si va men te para aju dar o Par ti do. A pa la vra
de V. Exª sem pre foi a do en ten di men to, de res pe i to,
de luta, de gar ra. Nin guém mais do que V. Exª de fen-
deu os in te res ses do PT, mas sem pre den tro do en -
ten di men to. V. Exª dis pu tou uma con ven ção por que
acha va que, de mo cra ti ca men te, essa dis pu ta so ma va

para o Par ti do. Mu i tos do Par ti do que ga nha ram a
con ven ção acha ram um ab sur do V. Exª que rer dis pu-
tar com um mito – mas cre io que V. Exª es ta va cer to.
Ago ra, vem V. Exª, mais uma vez, mos trar seu es ti lo,
sua ma ne i ra de ser. Essa é uma ques tão in ter na do
PT, e te mos de res pe i tá-la. Mas, com todo res pe i to ao
PT, essa ques tão é na ci o nal. É uma ques tão na ci o nal
e o Bra sil in te i ro está olhan do para a Ban ca da do PT
no Se na do.O Bra sil in te i ro está acom pa nhan do o que 
está acon te cen do com Ban ca da do PT. O Bra sil in te i-
ro acom pa nhou a vi tó ria do PT.O Bra sil in te i ro acom -
pa nhou a vi tó ria do Lula. O Bra sil in te i ro tor cia e tor ce
para que o Lula dê cer to. O Bra sil in te i ro está se in ter-
ro gan do: aon de va mos? Como é? Por que se está fa -
zen do isso e aqui lo? O Bra sil in te i ro se per gun ta por
que al gu mas ques tões pe las qua is o PT lu tou a vida
in te i ra quan do Opo si ção, hoje, no Go ver no, não está
re a li zan do? Essas são as ques tões que es tão sen do
le van ta das e, em meio a elas, a Ban ca da se re ú ne e
põe para fora, de i xa de fora, sus pen de uma Se na do ra
como a He lo í sa He le na? Sin ce ra men te! Fe li ci to o Lí -
der do PT por mar car uma nova re u nião. Essa nova
re u nião faz mais o es ti lo do Lí der do PT, a quem ad mi-
ro e por quem te nho o ma i or res pe i to, a ma i or ad mi ra-
ção e o ma i or ca ri nho, por já de mons trar que nela
ocor re rá a re vi são. É cla ro que ha ve rá re vi são. A Se -
na do ra He lo í sa tem o seu es ti lo, o seu je i to de ser. Até 
V. Exª, da tri bu na, ape lou para S. Exª – e eu o faço
tam bém da qui: Cal ma, Se na do ra He lo í sa! É im por-
tan te que S. Exª en ten da que há mo men tos em que é
pre ci so ter cal ma. Há mo men tos em que é im por tan te
que o de ba te se dê den tro do Par ti do, in ter na men te.
Pen so que o PT está ne ces si tan do de um de ba te in -
ter no. E esse en ten di men to não é só meu, mas do
Bra sil in te i ro. Ele é ne ces sá rio, as sim como o en ten di-
men to da di fe ren ça en tre “eu sou PT” e “eu sou Go-
ver no”. É im por tan te en ten der que, em sen do PT, o
Par ti do me obri ga fa zer e onde há a mi nha li ber da de.
Essas são ques tões mu i to sé ri as da de mo cra cia
mun di al. Em qual quer de mo cra cia, em qual quer mo -
men to, essa pos tu ra sem pre foi dis cu ti da; mas que se
dis cu ta in ter na men te, no PT, an tes de se ex clu ir uma
com pa nhe i ra. Que se de ba ta an tes de agir. Fe li ci to V.
Exª pelo pro nun ci a men to e tam bém ao Lí der do PT,
por re co lo car a ques tão em de ba te. Em nome do Bra -
sil, es pe ro que com esse re e xa me, a de ci são seja
anu la da e, as sim, pos sa mos ver o novo ca mi nho de -
se ja do. Se tor cês se mos para que as co i sas des sem
er ra do, es ta ría mos di zen do: “Mu i to bom! Que ex pul-
sem hoje a Se na do ra He lo í sa He le na. Ama nhã ou de -
po is, o mes mo po de rá acon te cer com ou tros Par la-
men ta res, que seja cons ti tu í do um novo par ti do. Que
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haja uma nova li nha, um ra cha, isso pode ser bom
para quem? Para o Bra sil, não. Por isso acre di ta mos
ser mu i to im por tan te o dis cur so de V. Exª. Tam bém
mu i to im por tan te é a hu mil da de que o Pre si den te Lula 
ve nha a ter, tal vez a mes ma de on tem, ape sar de ser
Pre si den te da Re pú bli ca, e en ten da que esse é um
as sun to a ser de ci di do por Sua Exce lên cia. Nin guém
de ci de pelo Pre si den te, por que, o que ocor rer ama-
nhã, seja de quem for a de ci são, ela per ten ce ao Pre -
si den te Lula. Meus cum pri men tos e a mi nha so li da ri e-
da de ao pro nun ci a men to de V. Exª. À Se na do ra He lo í-
sa He le na, cal ma.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Pe dro Si mon, agra de ço mu i to a V. Exª. Ain da
on tem, a pro pó si to jus ta men te des se as sun to, eu dei
o li vro de Jo seph Sti glitz – Prê mio No bel de 2001 – ao
Mi nis tro Antô nio Pa loc ci. O re fe ri do es cri tor foi o eco -
no mis ta-che fe do Ban co Mun di al e do Pre si den te Bill
Clin ton. Em seu li vro, A Glo ba li za ção e Seus Ma le fí-
ci os – os Os Seus Des con ten tes, em in glês – o es -
cri tor re la ta jus ta men te o quão im por tan te se ria se o
Ban co Mun di al, o FMI, ao in vés de sim ples men te ter
um cli ma de con cor dân cia quan to às po lí ti cas re co-
men da das pelo FMI e pelo Ban co Mun di al aos pa í ses
em de sen vol vi men to, so bre tu do – e que mu i tas ve zes
le va ram a de sas tres –, ti ves se dado ma i or gua ri da e
es pa ço àque les que cha ma vam aten ção para as po lí-
ti cas que, mu i tas ve zes, em po bre ce ram pa í ses, ca u-
sa ram de sem pre go e má dis tri bu i ção da ren da. Tam-
bém res sal ta a im por tân cia do cli ma em cada ins ti tu i-
ção, em cada lu gar, so bre tu do em um par ti do de tra -
ba lha do res, que tem a tra di ção de mo crá ti ca do mais
li vre de ba te de idéi as, que pu dés se mos ter, por tan to,
o es tí mu lo a que com pa nhe i ros, por ve zes, cha mem a 
aten ção de as pec tos que são le gí ti mos e que le vam
em con si de ra ção a as pi ra ção, o an se io de tan tas pes -
so as. Então, tal vez a Se na do ra He lo í sa He le na, o De -
pu ta do Babá, a De pu ta da Lu ci a na Gen ro e o De pu ta-
do João Fon tes es te jam por ve zes di zen do co i sas que 
pos sam até o Pre si den te e seus Mi nis tros pen sar:
“Puxa, essa doeu no fí ga do!”. Que a Se na do ra He lo í-
sa He le na, às ve zes, pro cu re não dar gol pes que pos -
sam fe rir tão for te men te esta ou aque la pes soa do
Go ver no.

Va mos ver se pos so con tri bu ir. Se um dia V. Exª,
Se na do ra, pen sou que o Lula não dis se a ver da de em 
de ter mi na do mo men to ou dis cur so, en tão diga: “Cre io
que o Pre si den te co me teu um en ga no. Eu que ria
mos trar-lhe que, nes te caso, foi as sim ou as sa do”. Se
V. Exª ti ver este pro ce di men to, com ca ri nho, quem
sabe con tri bu i rá para que o nos so Par ti do te nha ma i-
or uni da de, pois, ain da na re u nião de on tem, os nos -

sos Lí de res dis se ram: “É pre ci so que nós, na Ban ca-
da, te nha mos mu i ta uni da de, por que, se não, como fa -
zer com que toda a Base de Sus ten ta ção do Go ver no
ve nha apo i ar as me di das?” Res sal to o quão im por-
tan te é isso. 

Esse de ba te trans bor dou no seio da Na ção –
tem ra zão V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon. Agra de-
ço-lhe so bre ma ne i ra as pa la vras, que são de quem
tem ex pe riên cia, co nhe ci men to do Par la men to, da
vida po lí ti ca e a sua re co men da ção, cer ta men te, será
ou vi da por cada um dos nos sos 14 Se na do res.

Se na dor Pa u lo Paim, com mu i ta hon ra.
O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor

Edu ar do Su plicy, fiz ques tão de apar teá-lo na in ten ção
de mais uma vez cum pri men tá-lo. V. Exª vem à tri bu na
do Se na do bus can do cons tru ir, mais uma vez, o en ten-
di men to na Ban ca da do PT aqui no Se na do e no Par ti-
do dos Tra ba lha do res. Qu e ro ape nas re a fir mar o que
V. Exª dis se. Ontem, jun ta men te com o De pu ta do Tar ci-
sio Zim mer mann, co or de na dor da Ban ca da ga ú cha,
exa ta men te às 16h30, eu es ta va con ver san do como
Mi nis tro da De fe sa, José Vi e gas Fi lho, so bre a fu são
Va rig e Tam. Cum pri men to V. Exª pela ini ci a ti va de pro -
por ou tra re u nião. Con ver sei com a Se na do ra He lo í sa
He le na e com o Lí der Tião Vi a na mi nu tos atrás, que
me con fir ma ram a re a li za ção da re u nião se ma na que
vem e com a pre sen ça dos 14 Se na do res.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Inclu si ve da Se na do ra He lo í sa He le na.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Com cer te-
za. Tan to o Se na dor Flá vio Arns quan to eu não nos
en con trá va mos na Casa por oca sião da que la ou tra
re u nião. Estou oti mis ta, como V. Exª, que ha ve re mos,
nas ins tân ci as do Par ti do e na re u nião da Ban ca da,
de en con trar uma sa í da que sig ni fi que a uni da de do
Par ti do dos Tra ba lha do res. Ain da mais: es ta mos tra -
ba lhan do mu i to para cons tru ir uma sa í da ne go ci a da,
na pró pria re for ma da Pre vi dên cia, que nos per mi ta
vo tar a re da ção fi nal har mo ni ca men te. O meu apar te
é es pe ci al men te para cum pri men tá-lo pelo ape lo ge -
ne ro so, hu mil de que faz, como um gran de ho mem
que é V. Exª. Por isso, pa ra béns a V. Exª na cer te za
que fa re mos uma bela re u nião, se ma na que vem, na
bus ca do en ten di men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Pa u lo Paim, V. Exª con tri bu i-
rá, con tri bui so bre ma ne i ra por que inú me ras ve zes
for mu lou crí ti cas à re for ma da Pre vi dên cia, mas tem
pro cu ra do man ter a uni da de do Par ti do. Por isso, V.
Exª po de rá tam bém ser vir de uma ex tra or di ná ria pon -
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te para a ma nu ten ção da Se na do ra He lo í sa He le na
no seio do Par ti do que ela aju dou a cons tru ir.

Se na do ra Ana Jú lia, por fa vor, com mu i ta hon ra.
A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Se -

na dor Edu ar do Su plicy, que ro tam bém pa ra be ni zar V.
Exª não só pelo que hoje diz na tri bu na, mas pelo seu
ges to, pela ati tu de pon de ra da fe i ta nas duas di re ções.
V. Exª so mou bas tan te, on tem, ao pon de rar – o que
tam bém fiz na re u nião da nos sa Ban ca da, para re fle-
tir mos me lhor, cons tru ir mos pon tes que nos unam e
não edi fi car mos mu ros que pos sam nos se pa rar. Ser
Go ver no não é fá cil. Digo isso por fa zer par te do Go -
ver no há seis anos, re pre sen tan do o Mu ni cí pio de Be -
lém. Tam bém tive di ver gên ci as, mas não saí do Par ti-
do dos Tra ba lha do res; pelo con trá rio. Sem pre te nho
dito e re pe ti do que a chan ce de o Bra sil dar cer to é
ago ra. To dos nós te mos essa com pre en são. Este é o
mo men to de fa zer mos aqui lo que sem pre foi a nos sa
mar ca: cons tru ir a uni da de na di ver si da de, mas, cer -
ta men te, com um de ba te res pe i to so e ca ri nho so.
Faço esse ape lo a to dos, por todo o ca ri nho que te nho
pela Se na do ra He lo í sa He le na – S. Exª sabe dis so –,
a fim de que essa pon te seja re al men te cons tru í da
dos dois la dos para nos en con trar mos no meio. Com
cer te za, fa re mos uma gran de obra de en ge nha ria e
con tri bu i re mos para o Bra sil dar cer to. Não te nho a
me nor dú vi da de que a opor tu ni da de des te País é
gran de, e a von ta de po lí ti ca é imen sa. E não será por
pe que nas di fe ren ças que de i xa re mos de cons tru ir a
uni da de que sem pre foi a nos sa mar ca. Vá ri os De pu-
ta dos Fe de ra is vi e ram à Casa so li da ri zar-se com
essa ten ta ti va – te nho cer te za de que dará cer to – de
cons tru ção da uni da de com res pe i to. Po de mos ter
opi niões di ver gen tes, mas de ve mos ma ni fes tá-las
com o ne ces sá rio res pe i to, ten tan do cons tru ir um
con sen so, prin ci pal men te in ter na men te. Pen so que a
dis cus são fun da men tal não de ve ria ser pú bli ca. O de -
ba te das nos sas di fe ren ças deve ser fe i to pri vi le gi a-
da men te nos fó runs in ter nos. Acre di to ser esse o me -
lhor ca mi nho, o mais lú ci do. Pa ra béns, Se na dor Edu -
ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa o apar te.
Como V.Exª pôde per ce ber, às ve zes, o de ba te do PT,
Par ti do do Go ver no, trans cen de nos sas fron te i ras e
se tor na um tema na ci o nal. Daí por que, hoje, di ver sos
Se na do res de ou tros Par ti dos de se jam par ti lhar das
nos sas pre o cu pa ções.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
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) –
Pois não, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, mas peço
que seja bre ve, pois já es tou no li mi te do meu tem po e 
o Se na dor Sibá Ma cha do tam bém de se ja fa zer uma
in ter ven ção.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, além de elo gi ar a gran de za
com que se por ta V. Exª, devo di zer a to dos os Srs.
Se na do res e Se na do ras que me ou vem e ao Bra sil
que re al men te es cu te o que diz o Se na do Fe de ral,
que o Par ti do dos Tra ba lha do res fun ci o na as sim: não
há nada fe i to às es con di das. É cla ro que, como V. Exª
dis se, e mu i to bem, trans cen de o de ba te. Tam bém
que ro di zer ao Lí der Tião Vi a na, da gran de za de, no
mo men to em que V. Exª re i vin di cou a re to ma da da
dis cus são, com a pre sen ça dos ca tor ze Se na do res,
de pron to e de pla no o nos so Lí der aca tou o pe di do, e
as sim a dis cus são terá con ti nu i da de. É des sa ma ne i-
ra que avan ça re mos, é as sim que a de mo cra cia nes te
País avan ça rá. Não será com acor dos, dis cus sões ou
ne go ci a tas, às ve zes es pú ri as, so bre as di ver gên ci as
in ter nas do Par ti do que as co i sas se re sol ve rão; é dis -
cu tin do aber ta men te. A mi nha pos tu ra é cla ra para o
Bra sil in te i ro: fui con tra o afas ta men to da com pa nhe i-
ra Se na do ra He lo í sa He le na, acre di to que é um qua -
dro da ma i or va lia para o nos so Par ti do e para o País.
Pen so que é as sim que cons tru i re mos a de mo cra cia:
dis cu tin do, apro fun dan do a dis cus são, fa zen do com
que as nos sas di fe ren ças di mi nu am. Des sa for ma,
con se gui re mos a uni da de para trans for mar este País
na que le com que os tra ba lha do res sem pre so nha ram
e que é, tam bém, o so nho do Pre si den te Lula, com
cer te za. Mu i to obri ga da e um abra ço ca ri nho so. V.
Exª, cada vez mais, trans cen de a gran de za de ho-
mem pú bli co.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, pelo
seu apar te.

Qu e ro as si na lar a pre sen ça dos De pu ta dos Dr.
Ro si nha, Wal ter Pi nhe i ro, Lind berg Fa ri as, Tar ci sio
Zim mer mann, João Alfre do, Chi co Alen car, Ivan Va -
len te, Ary Va naz zi, João Gran dão, Orlan do Des con si,
Pa u lo Ru bens San ti a go, João Ba tis ta – Babá –, Gil -
mar Ma cha do, que di a lo gam amis to sa men te com o
Se na dor Tião Vi a na. Isso de mons tra que há um ape lo
des ses De pu ta dos que re pre sen tam a base do PT a
S. Exª e aos Se na do res Del cí dio Ama ral e Sibá Ma -
cha do no sen ti do de que re ve jam a de ci são.

Con ce do o apar te ao Se na dor Sibá Ma cha do.
O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Se na dor

Edu ar do Su plicy, mu i to obri ga do por per mi tir que eu
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par ti ci pe des se pro nun ci a men to. Tam bém sou par ti-
dá rio do en ten di men to de que é im pos sí vel as ações
do PT fi ca rem ape nas em suas ins tân ci as, tan to é que 
es ta mos aqui de ba ten do essa ma té ria. Qu e ro agra-
de cer ao Pre si den te José Sar ney a com pla cên cia da
Mesa ao per mi tir a elas ti ci da de do tem po para que
abor de mos o as sun to. Além de tudo o que já foi co -
men ta do, que ro lem brar que nós, que es ta mos aqui e
te mos os nos sos pro pó si tos, in di vi du a is ou co le ti vos,
não po de mos dis cu tir o mé ri to e o de mé ri to da in te li-
gên cia, da sa piên cia, da ca pa ci da de de atu a ção de
cada um e da sua im por tân cia para o Bra sil. Os oi ten-
ta e um Par la men ta res des ta Casa e os qui nhen tos e
tre ze da Câ ma ra, to dos, com cer te za, es tão im bu í dos
da mais sin ce ra dis po si ção de tra ba lhar e dar de si o
me lhor para a cons tru ção do Bra sil. Eu só que ria lem -
brar que a ins tân cia que to mou tal de ci são era ver da-
de i ra, le gí ti ma e ti nha quo rum para tal. O que dis cu ti-
mos é o as pec to po lí ti co da nos sa dis ci pli na ri da de e a 
elas ti ci da de da to le rân cia. Por tan to, a pre o cu pa ção
de V. Exª, lem bra da na que le mo men to, de que pre ci-
sa va de ca tor ze pes so as foi con tem pla da. Enten de-
mos isso como mais um es pa ço da elas ti ci da de da to -
le rân cia. Aqui não há in to le rân cia al gu ma. O que hou -
ve foi uma de ci são to ma da na ins tân cia com pe ten te,
com quo rum para tal, que pode ser re vis ta tan to por
essa ins tân cia como por qual quer ou tra. Cabe-me,
nes te mo men to, pa ra be ni zar V. Exª, pri me i ro, por ser
um dos fun da do res do PT; se gun do, por ser um dos
ini ci an tes da ex pe riên cia par ti dá ria do pe tis mo nes ta
Casa; e, por úl ti mo, pela sua tran qüi li da de de es tar
fora e aci ma das cor ren tes in ter nas do Par ti do dos
Tra ba lha do res, por tan to com au to ri da de ab so lu ta
para ini ci ar esse de ba te por quan tas ve zes se fi ze rem
ne ces sá ri as. Qu e ro lem brar a V. Exª que, na re u nião
da se ma na que vem, de ve re mos che gar a um ve re-
dic to, pois te mos ins tân cia para isso. O que o Par ti do
pre ci sa di zer é até aon de vai a elas ti ci da de da to le-
rân cia da dis ci pli na ri da de. E isso não com pe te a A ou
a B, mas so men te aos mem bros do Par ti do. Para en -
cer rar, quan to ao pen sa men to dos Lí de res do nos so
Par ti do, tam bém que ro ma ni fes tar-lhes a mi nha gra ti-
dão, o meu res pe i to pela ca pa ci da de de atu a rem nes -
ta Casa. V. Exª, em to dos os mo men tos, tam bém se
es for çou para que essa dis ci pli na ri da de fos se tra ta da
co le ti va men te nos fo ros ade qua dos. Era isso o que
de se ja va di zer. Mu i to obri ga do pela sua pre o cu pa ção!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Sibá Ma cha do, pelo seu
apar te. Gos ta ria de su ge rir a V. Exª e a to dos os ca tor-
ze Se na do res que abram uma ja ne la em seus res pec-
ti vos si tes, a fim de que os ele i to res de to dos os Esta -

dos ava li em essa si tu a ção e di gam se de ve mos afas -
tar a Se na do ra He lo í sa He le na de nos sa Ban ca da, ou 
se de ve mos di zer a S. Exª que se apro xi me de nós, fi -
que co nos co e pro cu re pro fe rir pa la vras mais cons tru-
ti vas a res pe i to do Pre si den te da Re pú bli ca e de seus
Mi nis tros. Fa rei isso em meu site  e con sul ta rei meus
ele i to res. Su gi ro que cada um de V. Exªs faça o mes -
mo até a re u nião do pró xi mo dia 14. Su gi ro tam bém
que os di ver sos por ta is da Fo lha de S.Pa u lo, do Ter-
ra, de O Esta do de S.Pa u lo, de O Glo bo e do Jor nal
do Bra sil con sul tem os ele i to res, a fim de que di gam
se a Se na do ra He lo í sa He le na deve per ma ne cer na
Ban ca da do PT ou se já de ve ria ter sido afas ta da. Fa -
ça mos a con sul ta, nós que sem pre de mos tan ta im -
por tân cia à opi nião de nos sa base.

Se na do ra He lo í sa He le na, per mi ta V. Exª que
con clua com um pon to de gran de afi ni da de com o Lí -
der do Go ver no, não tan to com o Pre si den te da Re pú-
bli ca, que cer ta men te es ta rá tor cen do pelo San tos
hoje, pois afi nal é o time bra si le i ro que está na fi nal da
Copa Li ber ta do res da Amé ri ca. Eu in clu si ve vou pre -
ci sar pe dir-lhe li cen ça, que ri da Se na do ra He lo í sa He -
le na, por que pre ci so tor cer pelo meu time, dar toda a
for ça ao Ro bi nho, ao Di e go, ao Ela no, ao Pa u lo, ao Ri -
car do, e com os tor ce do res do San tos can tar:

Ago ra quem dá bola é o San tos
O San tos é o novo cam peão
Glo ri o so al vi ne gro pra i a no
Cam peão ab so lu to des se ano
San tos, San tos sem pre San tos
Den tro ou fora do al ça pão
Jo gue onde jo gar
És o leão do mar
Sal ve o novo cam peão

Essa é uma ho me na gem do Se na do Fe de ral
ao San tos, que dis pu ta hoje a Li ber ta do res da Amé -
ri ca. (Pal mas.)

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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
su ces si va men te pe los Srs. Ge ral do Mes qui-
ta Jú ni or, 3º Se cre tá rio, e José Sar ney, Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra Se na do ra He lo í sa He le na. V. Exª dis põe de cin -
co mi nu tos.

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-
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ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é evi den-
te que to das as pes so as que têm acom pa nha do o
meu man da to nes ta Casa du ran te três anos re co nhe-
cem os meus de fe i tos e tam bém os dos ou tros. Sei
que as pes so as re co nhe cem o amor, o ca ri nho, o co -
ra ção ge ne ro so e va len te que meu que ri do com pa-
nhe i ro Edu ar do Su plicy tem. Nós nos ama mos tan to,
gos ta mos tan to um do ou tro, nós nos res pe i ta mos
tan to que, cer ta vez, que ri dos com pa nhe i ros De pu ta-
dos que aqui se en con tram, fui ao pro gra ma Saia
Jus ta, e a Rita Lee, ma ra vi lho sa, pro pôs que eu na -
mo ras se o Su plicy. Para V. Exªs ve rem como nos
ama mos. Como sei que o seu co ra ção já está de vi da-
men te ocu pa do, é evi den te que não vou dis pu tar esse 
la ti fún dio. Ocu po ter ras, sim, im pro du ti vas para vi a bi li-
zar a re for ma agrá ria, mas res pe i to quem le gi ti ma-
men te de for ma bela, ma ra vi lho sa, ocu pou o co ra ção
des se ho mem ma ra vi lho so, que é o meu que ri do Se -
na dor Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Com
mu i ta pru dên cia nes se as sun to, Se na do ra He lo í sa
He le na, por que...

A SRA.  HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Não di rei nada, ab so lu ta men te nada.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Esse
é um as sun to tão...

A SRA.  HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Eu sei, mas sabe o Se na dor Edu ar do Su plicy que,
aliás, as can di da tas eram mu i tas, por que ele é uma
pes soa ma ra vi lho sa. Fi ze mos um acor do, eu e a Se -
na do ra Ma ri na Sil va, para que ti ves se que pas sar por
nós.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Eu
sem pre as con sul ta rei, vo cês são meus an jos da
guar da.

A SRA.  HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Só con clu in do, Sr. Pre si den te, agra de ço mu i to o em -
pe nho do Se na dor Edu ar do Su plicy. Sei que na re u-
nião da Ban ca da, te nho cer te za que al guns dos Se -
na do res que vo ta ram pela mi nha sus pen são, cer ta-
men te, o fi ze ram tam bém cons tran gi dos, por que
acha vam que era a úni ca pos si bi li da de de so lu ci o nar
o pro ble ma. Sa bem, meu que ri do Se na dor Edu ar do
Su plicy e a ban ca da, por quem te nho mu i to res pe i to,
que não fiz um re cur so à Ban ca da a res pe i to da de ci-
são to ma da, por que o re cur so que pre pa rei foi à Exe -
cu ti va Na ci o nal do meu par ti do, da qual faço par te;
sabe o povo bra si le i ro que nós po de mos ter mu i tas di -
ver gên ci as, di fe ren ças de pro je tos. Digo, sem pre, que 
nin guém pode ser ma i or do que nin guém, nes sa
Casa, no PT ou em qual quer ou tra es tru tu ra par ti dá-

ria, de di zer que é mais pa tri o ta, quer mais cons tru ir o
PT, quer fa zer des se país ma ra vi lho so uma na ção jus -
ta, so be ra na, igua li tá ria e fra ter na. Par ta mos do pres -
su pos to de que to dos nós so mos igua is, por que se -
não nós co me ça mos a nos di vi dir en tre aque les que
amam mais o PT, en tre aque les que amam mais o
País, en tre aque les que fa zem isso ou aqui lo ou tro, o
que, sem dú vi da, não é bom para a de mo cra cia.

Agra de ço mu i to a V. Exª pelo em pe nho gi gan tes-
co, meu que ri do com pa nhe i ro, bem como à Ban ca da.
Ape nas para de i xar ab so lu ta men te cla ro, não fiz o re-
cur so à Ban ca da. O meu que ri do com pa nhe i ro Se na dor
Edu ar do Su plicy, como sem pre, por que é ge ne ro so –
além de mu i to va len te, é um ho mem mu i to ge ne ro so, de 
alma li ber tá ria, so li dá ria –, faz um es for ço gi gan tes co
para que pos sa mos fa zer o bom de ba te.

Sr. Pre si den te, eu ja ma is tra ria esse as sun to ao
ple ná rio do Se na do, como nun ca trou xe em ou tros
mo men tos de de ba te par ti dá rio. Como o Se na dor
Edu ar do Su plicy men ci o nou, esse de ba te tor nou-se
pú bli co, obri gan do-nos a fa zer tam bém o de ba te aqui
no ple ná rio da Casa.

O povo bra si le i ro sabe que foi ins ta la da uma Co -
mis são de Éti ca e De co ro Par la men tar, de cuja ins ta-
la ção dis cu tía mos a le gi ti mi da de es ta tu tá ria, já que
ha via a po lí ti ca. A Co mis são de Éti ca foi ins ta la da e
pas sa mos a dar-lhe a le gi ti mi da de po lí ti ca. Os Par la-
men ta res, os fun da do res do PT pas sa mos sá ba do e
do min go, hu mil de men te, fa zen do o de ba te pro gra ma-
do, ide o lo gi za do, o de ba te de idéi as na Co mis são de
Éti ca, que, do pon to de vis ta es ta tu tá rio, ti nha de dar
um re sul ta do já ago ra. Fi ze mos um acor do para ga ran-
tir que a re u nião do Di re tó rio Na ci o nal dos dias 12 e 13
seja a do de ba te pro gra ma do so bre as duas re for mas
en ca mi nha das pelo Go ver no. Po de ria ser fe i ta uma re -
u nião do di re tó rio para ana li sar isso ain da em agos to,
ain da an tes da data do dia 11 de se tem bro. Te nho cer -
te za de que to dos os mi li tan tes do PT, em bo ra a re u-
nião es te ja mar ca da para o dia 11 de se tem bro, um
dia mu i to do lo ro so para to dos os pa ci fis tas no mun do,
fa re mos o de ba te pro gra ma do de idéi as.

Só para de i xar cla ro: es tou de cons ciên cia tran -
qüi la. Exa ge ros, de fe i tos pos so ter, mas es tou tran-
qüi la com a tra di ção de de mo cra cia in ter na do meu
par ti do, com a pos si bi li da de es ta tu tá ria de meu par ti-
do de fa zer ma ni fes ta ções pú bli cas so bre o de ba te
pro gra má ti co, o de ba te de idéi as. Co nhe ço mu i to o
es ta tu to do meu par ti do, como to dos os com pa nhe i-
ros des ta Casa e mu i tos mi li tan tes anô ni mos por este
País. Por isso, sei que pode até ser que al guns que i-
ram a mi nha ex pul são, mas in de pen den te men te da
clas si fi ca ção en tre mo de ra dos e ra di ca is, mu i tos di ri-
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gen tes, mu i tos Par la men ta res e mu i tos mi li tan tes do
Par ti do dos Tra ba lha do res es tão fa zen do um es for ço
gi gan tes co para im pe dir que se ja mos sub me ti dos a
isso – não ape nas os De pu ta dos que es tão na Co mis-
são de Éti ca e De co ro Par la men tar ou al gum ou tro
De pu ta do em fun ção de qual quer de ci são a ser to ma-
da de vi do a uma re for ma da Pre vi dên cia, em re la ção
à qual o par ti do ain da não fe chou ques tão. Não sa be-
mos ain da qual a pro pos ta que será vo ta da. O úni co
ape lo que fiz foi sem pre este: pelo amor de Deus, só
não me peça para ser cí ni ca, dis si mu la da e di zer que
vo ta rei algo já que nem sei o que virá para ser vo ta do
na Casa, do je i to que está hoje. Esta tu ta ri a men te é
pos sí vel fa zer isto: um ape lo, um re cur so, para a li be-
ra ção de vo tos.

Se na dor Edu ar do Su plicy, Deus pro te ja V. Exª. A 
to dos os Se na do res que aca ta ram a su ges tão de V.
Exª o meu mu i to obri ga da. Espe ro re al men te que pos -
sa mos pre ser var aqui lo que nas ce mos, como par ti do
po lí ti co, cons tru in do jus ta men te a tra di ção da de mo-
cra cia in ter na, do de ba te qua li fi ca do, do de ba te de
idéi as.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te, pela con ces são
do tem po. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros para uma co mu ni-
ca ção de li de ran ça.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra a V. Exª, como Lí der do PMDB, para fa -
zer uma rá pi da e ur gen te, ur gen tís si ma co mu ni ca ção
a esta Casa e ao País. 

A Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal do PMDB, hoje
re u ni da em con se qüên cia de de li be ra ção to ma da no
dia de on tem, 01/07/2003, em re u nião re a li za da en tre
o Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral Jo a quim Ro riz, o
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, Se na dor José
Sar ney, o Pre si den te Na ci o nal do PMDB, De pu ta do
Mi chel Te mer, o lí der do PMDB no Se na do Fe de ral,
Se na dor Re nan Ca lhe i ros e o lí der do PMDB na Câ -
ma ra, De pu ta do Fe de ral Eu ní cio Oli ve i ra, di vul ga a
se guin te nota:

A Co mis são Exe cu ti va do PMDB vem a pú bli co
re je i tar toda e qual quer ati tu de po lí ti ca que vise a re ti-
ra da do man da to do Go ver na dor Jo a quim Ro riz e da
Vice-Go ver na do ra Ma ria de Lour des Aba dia, le gi ti-
ma men te ele i tos no Dis tri to Fe de ral, para o qua driê-
nio 2003-2006.

Escla re ce que, das 35 ações mo vi das con tra o
Go ver na dor, imo ti va das ju ri di ca men te, 28 já fo ram jul -

ga das e con si de ra das im pro ce den tes pelo Tri bu nal
Re gi o nal Ele i to ral por fal ta ab so lu ta de pro vas.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de ci diu sus tar o an -
da men to do pro ces so mo vi do pelo PT, até que o mes mo
ve nha a se pro nun ci ar so bre os ple i tos cons ti tu ci o na is
ques ti o na dos a sa ber: o que ga ran te o jul ga men to por,
pelo me nos, duas ins tân ci as e o que as se gu ra a igual -
da de das par tes em pro du zir con tra pro vas.

O PMDB la men ta e re pu dia a ati tu de do PT do
Dis tri to Fe de ral, cuja ação po lí ti ca põe em ris co a ali -
an ça for ma li za da pelo Par ti do com o Go ver no Fe de-
ral, po den do sig ni fi car aba lo à go ver na bi li da de do
país.

Sr. Pre si den te, a nota é apro va da, una ni me men-
te, e as si na da por to dos os mem bros da Co mis são
Exe cu ti va Na ci o nal do PMDB. 

Era o co mu ni ca do que ti nha que fa zer nes te mo -
men to, como Lí der, à Casa e ao País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor João Ba tis ta Mot ta, pela Li de ran ça
do PPS.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar, pa ra be ni zo
o Se na dor do PT pelo tra ba lho aglu ti na tó rio que re a li-
zou aqui esta tar de. A par tir des ta ses são, al guns dos
pro ble mas mais gra ves do País po dem ser re sol vi dos.
E que o San tos seja cam peão.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil
está vi ven ci an do, nes tes dias, um am plo de ba te em
pra ti ca men te to dos os se to res da so ci e da de a res pe i-
to das im pres cin dí ve is e ina diá ve is re for mas em tor no
de di fe ren tes as pec tos da vida na ci o nal. Apla u sos e
lou vo res ao Go ver no de Luiz Iná cio Lula da Sil va por
re ve lar in te res se em mu dar al guns dos mais com ple-
xos obs tá cu los ao de sen vol vi men to bra si le i ro e pela
re cen te ini ci a ti va de en ca mi nhar à apre ci a ção do
Con gres so pro je tos de emen da cons ti tu ci o nal so bre
as re for mas da Pre vi dên cia e tri bu tá ria.

A Di re ção na ci o nal do Par ti do Po pu lar So ci a lis-
ta, que, com or gu lho, re pre sen ta mos nes ta Casa, em
re so lu ção apro va da no iní cio do mês pas sa do, dis se
do em pe nho das suas prin ci pa is Li de ran ças e dos
seus qua dros, em to dos os ní ve is, no sen ti do de, fir -
me e de ci di da men te, apo i ar a ad mi nis tra ção Lula,
mas sem ja ma is de cli nar da sua au to no mia em ma ni-
fes tar-se cri ti ca men te so bre o que lhe pa re cer opor tu-
no e con ve ni en te.

Nos sa in ten ção, nes te dis cur so, é ofe re cer nos -
sa con tri bu i ção ao de ba te que se vem tra van do de
uma pon ta a ou tra do País a res pe i to da Re for ma Tri -
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bu tá ria, na ten ta ti va de en con trar mos as me lho res
pro pos tas para ques tão tão de li ca da e tão de ci si va
para nos so fu tu ro ime di a to e de lon go pra zo. E o faço
es co ra do em diá lo go que tra vei com o Dr. Gu i do Côr -
tes, um dos ma i o res tri bu ta ris tas do Espí ri to San to e
do Bra sil, no qual iden ti fi quei con ver gên cia de idéi as,
pos te ri or men te con fir ma da em nota que me foi en vi a-
da – a qual peço seja trans cri ta nos Ana is do Se na do
Fe de ral, como par te in te gran te des te pro nun ci a men to.

Para co me çar nos sa apre ci a ção, par ta mos da
Expo si ção de Mo ti vos, que acom pa nhou a pro po si-
ção en ca mi nha da pelo Pa lá cio do Pla nal to para cons -
ta tar que, no es sen ci al, ela ex pres sa a pla ta for ma
apre sen ta da na cam pa nha ele i to ral, nos se guin tes
ter mos:

O tema Re for ma Tri bu tá ria tem sido re -
cor ren te nos de ba tes na ci o na is, do pon to de 
vis ta do pla no po lí ti co, eco nô mi co ou so ci al
bra si le i ro, sem, en tre tan to, lo grar-se êxi to na 
efe ti va ção das mu dan ças al me ja das para a
sim pli fi ca ção e a ra ci o na li za ção do Sis te ma
Tribu tá rio Na ci o nal.

To da via, está cla ro que o Bra sil ne ces-
si ta des sa re for ma es tru tu ral para ele va ção
de sua efi ciên cia eco nô mi ca, es ti mu lan do a
pro du ção, o in ves ti men to pro du ti vo e a ge ra-
ção de em pre go e ren da.

Não obs tan te a fun da men ta ção su pra, ouso
afir mar, Srªs e Srs. Se na do res, que a pro pos ta en vi-
a da ao Con gres so não será, nem de lon ge, ca paz
de ge rar a ne ces sá ria sim pli fi ca ção e ra ci o na li za ção
do sis te ma tri bu tá rio na ci o nal. Não ele va rá a efi ciên-
cia eco nô mi ca bra si le i ra e, por con se guin te, não
per mi ti rá es ti mu lar a pro du ção, o in ves ti men to pro-
du ti vo e a ge ra ção de em pre go e ren da. Enfim, não
pos si bi li ta rá a tão al me ja da in clu são so ci o e co nô mi-
ca de mi lhões bra si le i ros que hoje se en con tram
mar gi na li za dos.

Vá ri as são as pre mis sas que me fa zem che gar a 
esta con clu são! Mas a de ci si va é que a pro pos ta é tí -
mi da para o atu al es tá gio da eco no mia bra si le i ra. A
aná li se do con te ú do da pro pos ta in di ca que, na prá ti-
ca, a prin ci pal mu dan ça de con te ú do se dá no âm bi to
dos Esta dos, no ICMS.

No que tan ge aos tri bu tos fe de ra is, pro põe-se
que o Impos to So bre Gran des For tu nas seja ins ti tu í-
do por lei or di ná ria e não por lei com ple men tar. Pen so
que essa mu dan ça não será de ter mi nan te para a cri -
a ção do tri bu to. Na ver da de, o Se na do Fe de ral há mu -
i to apro vou – e o fez no cur to pra zo de cin co me ses –
o Pro je to de Lei Com ple men tar do Se na do nº 162/89,

de au to ria do en tão Se na dor, Fer nan do Hen ri que
Car do so, o qual se en con tra na Câ ma ra dos De pu ta-
dos – PLP nº 202/89.

Por seu tur no, a trans po si ção do ITR da União
para os Esta dos é po si ti va, não sob o pon to de vis ta
da ar re ca da ção, mas por fa ci li tar a fis ca li za ção. Entre -
tan to, pa re ce-nos pa de cer de in cons ti tu ci o na li da de a
ve da ção de os Esta dos le gis la rem so bre a ma té ria,
me di da que, na prá ti ca, eli mi na a pos si bi li da de de
ava li a ção real da ter ra.

Qu an to à CPMF, ao tor ná-la fon te per ma nen te
de re cur sos para fi nan ci ar a se gu ri da de so ci al, com
alí quo ta va riá vel en tre 0,08% e 0,38%, com au to ri za-
ção ge né ri ca de re du ção ou ma jo ra ção pelo Po der
Exe cu ti vo, den tro da bi to la cons ti tu ci o nal, pre ten-
de-se con fe rir àque la con tri bu i ção, além da fi na li da de
fis cal, a sua con ver são em ins tru men to de in ter ven-
ção eco nô mi ca.

A des pe i to des sa fi na li da de aces só ria, por cer to
ja ma is a União abri rá mão da ar re ca da ção de cor ren te
des sa con tri bu i ção. Nes se pas so, sen do uma agre ga-
ção de fon te de re cur so des ti na da ao fi nan ci a men to
da se gu ri da de so ci al e re co nhe ci do o dé fi cit de to dos
os en tes fe de ra dos nes sa área, se ria im por tan te es ta-
be le cer cri té rio de re par ti ção dos re cur sos com os
Esta dos e Mu ni cí pi os que, se gun do cons ta, es tão
com si tu a ção mu i to mais crí ti ca nes ta área do que a
pró pria União. Não se diga que isso acon te ce rá via
SUS, por que tal não se ve ri fi ca na prá ti ca.

No que con cer ne aos im pos tos es ta du a is, a
PEC re ti ra com pe tên cia pri va ti va do Se na do para a fi -
xa ção das alí quo tas má xi mas, trans fe rin do-a para a
Lei Com ple men tar e de ter mi na a pro gres si vi da de do
Impos to de Trans mis são Ca u sa Mor tis e Do a ção de
Bens e Di re i tos.

Não vejo efi cá cia na me di da. O Cons ti tu in te ori -
gi ná rio, em di ver sas pas sa gens re la ti vas à fi xa ção de
alí quo tas pe los Esta dos, atri bu iu ao Se na do Fe de ral
– re pre sen ta ção da Fe de ra ção – a de ter mi na ção de
li mi tes, con fe rin do ma i or le gi ti mi da de e agi li da de às
de ci sões que ado ta com foco no equi lí brio fe de ra ti vo.

Em re la ção ao ICMS, a al te ra ção pro pos ta é
subs tan ci al e tem como ob je ti vo de cla ra do a eli mi na-
ção da de no mi na da “Gu er ra Fis cal”. Ocor re que esse
de si de ra to está con tem pla do no §6º do art. 150, que
su je i ta, em todo caso, à pré via apro va ção do ato pelo
Con faz, sem fa lar na li mi ta ção es ta be le ci da no art. 14
da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, como bem lem bra
o Dr. Gu i do Côr tes em sua nota.

A des pe i to de ser ne ces sá rio im por al gu ma uni -
for mi da de ao ICMS, pen so que o Po der Exe cu ti vo er -
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rou na dose ao es ta be le cer a obri ga to ri e da de de alí -
quo tas úni cas e uni for mes em todo o ter ri tó rio na ci o-
nal por pro du to, mer ca do ria e ser vi ço. Me lhor te ria
sido a de ter mi na ção de cin co fa i xas de alí quo tas,
para que cada Esta do, den tro da au to no mia cons ti tu-
ci o nal e con si de ra da a sua pe cu li ar si tu a ção, pu des se
fi xar aque la que me lhor aten da à po lí ti ca fis cal e de
de sen vol vi men to den tro da bi to la pre es ta be le ci da,
vis to que a di ver si da de de si tu a ções so ci o e co nô mi-
cas de sa u to ri za o tra ta men to uni for me, rí gi do, que se
pre ten de dar ao ICMS, no ta da men te pelo fato de
cons ti tu ir a prin ci pal fon te de re ce i ta dos Esta-
dos-mem bros.

A pro pa la da sim pli fi ca ção – uni fi ca ção – com
cer te za em pur ra rá para cima as alí quo tas, pro mo ven-
do au men to da car ga tri bu tá ria que já se en con tra em
pa ta ma res es tra tos fé ri cos para o pa drão de ren da na -
ci o nal. É sa bi do que a car ga tri bu tá ria na ci o nal, de
36,4% do PIB, su pe ri or à dos Esta dos Uni dos (29%
do PIB) e a do Ca na dá (31% do PIB), com cres ci men-
to em rit mo ma i or do que o da ren da na ci o nal, de no ta
ver da de i ra es po li a ção dos se to res pro du ti vos e dos
as sa la ri a dos. Asso ci a da às ele va das ta xas de ju ros
pra ti ca das, im pe de no vos in ves ti men tos e o de sen-
vol vi men to na ci o nal. Em ou tras pa la vras, con de na o
País à es tag na ção.

Di an te, ou tros sim, da di ver si da de da re la ção en -
tre a re ce i ta cor ren te lí qui da de cada ente da Fe de ra-
ção e a res pec ti va dí vi da, há que se per gun tar: as su-
mi rá a União a res pon sa bi li da de pela ma nu ten ção do
equi lí brio or ça men tá rio e fi nan ce i ro das uni da des da
Fe de ra ção? Com cer te za, os Esta dos e os Mu ni cí pi-
os de bi ta rão à União a fa tu ra por even tu a is de se qui lí-
bri os. É isso o que que re mos?

Ain da no item ICMS, há pre de ter mi na ção cons -
ti tu ci o nal de os gê ne ros ali men tí ci os “de pri me i ra ne -
ces si da de” se rem tri bu ta dos me di an te a alí quo ta mí -
ni ma. Enten do que o jus to se ria a imu ni da de tri bu tá ria
dos gê ne ros ali men tí ci os e do ves tuá rio para os de
ba i xa ren da. Vou re pe tir, Sr. Pre si den te: en ten do que
o jus to se ria a imu ni da de tri bu tá ria dos gê ne ros ali -
men tí ci os e do ves tuá rio para os de ba i xa ren da, pois
não é crí vel que o rico povo ame ri ca no pos sa con su-
mir car ne bra si le i ra isen ta de tri bu to, en quan to que o
po bre bra si le i ro de i xe de co mer car ne por que o tri bu to
– ex clu si va men te para o con su mi dor in ter no – a tor na
ina ces sí vel para a sua ren da. Esse ra ci o cí nio vale
para ali men tos e ou tros gê ne ros de pri me i ra ne ces si-
da de. Esta é, sem dú vi da, uma ini qüi da de com a po -
pu la ção bra si le i ra, so bre tu do para os mais po bres,
vis to que es tes gas tam qua se toda a sua ren da com
es ses pro du tos. A imu ni da de, nes ses ca sos, pos si bi li-

ta ria aos pe que nos pro du to res e aos de sem pre ga dos
pro du zi rem e co mer ci a li za rem seus pro du tos sem ne -
ces si da de de pas sar pe las Jun tas Co mer ci a is e tan -
tos ou tros ór gãos que di fi cul tam seu tra ba lho ou os
im pe dem de tra ba lhar.

Ou tro pon to sen sí vel das al te ra ções pro pos tas
está na cons ti tu ci o na li za ção da de so ne ra ção das ex -
por ta ções, sem a con tra par ti da da com pen sa ção aos
Esta dos ex por ta do res, agra va da pelo di re i to ao apro -
ve i ta men to ou à ma nu ten ção do mon tan te do im pos to
co bra do nas ope ra ções ou pres ta ções an te ri o res,
que ge ram cré di tos ab sur dos con tra o Esta do ex por-
ta dor, sem a con tra par ti da da ar re ca da ção da ar re ca-
da ção tri bu tá ria, que é efe tu a da no Esta do onde ocor -
reu a ope ra ção an te ri or.

Ora, é evi den te que os cré di tos de cor ren tes da
de so ne ra ção das ex por ta ções se jam lan ça dos con tra
o Esta do que efe ti va men te ar re ca dou o tri bu to, sob
pena de san gria dos co fres pú bli cos do Esta do ex por-
ta dor, pois este pas sa rá a “pa gar para ex por tar”.

Qu an to aos tri bu tos mu ni ci pa is, res sal ta-se a
pos si bi li da de do ITBI pro gres si vo, de acor do com o
va lor do imó vel e da ado ção de alí quo tas di fe ren ci a-
das pela lo ca li za ção e uso do imó vel, que tam bém im -
pli ca rá au men to da car ga tri bu tá ria. A al te ra ção é
ace i tá vel so men te pela óti ca da ade qua ção des sa
exa ção à ca pa ci da de con tri bu ti va do agen te pas si vo
da obri ga ção tri bu tá ria e por sua uti li za ção como for -
ma co er ci ti va da im plan ta ção da po lí ti ca ur ba na.

No que tan ge à re par ti ção das re ce i tas tri bu tá ri-
as, a des cons ti tu ci o na li za ção do cri té rio de ra te io da
par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os no pro du to da ar re ca da-
ção do ICMS, re me ten do-o à lei com ple men tar, sem
se quer fi xar pa râ me tros mí ni mos a se rem ob ser va-
dos, como “par te me di an te o va lor adi ci o na do e par te
me di an te cri té rio es ta be le ci do pe las Assem bléi as Le -
gis la ti va de cada Esta do”, po de rá ge rar imen sas e in -
ter mi ná ve is dis cus sões no Con gres so so bre as mul ti-
fá ri as fór mu las pos sí ve is, em pre ju í zo da ins ti tu i ção
do novo ICMS, via em per ra men to do pro ces so le gis-
la ti vo.

Já a des ti na ção de mais 2% do pro du to da ar re-
ca da ção do IPI e Impos to de Ren da para um Fun do
de De sen vol vi men to Re gi o nal é me di da sa lu tar no fi -
nan ci a men to de pro gra mas que mi ni mi zem a de si-
gual da de re gi o nal, no ta da men te os des ti na dos a bol -
sões de po bre za en con tra dos em to dos os Esta dos
bra si le i ros, sem ex ce ção.

Por der ra de i ro, a pror ro ga ção da des vin cu la ção
das re ce i tas da União até o exer cí cio fi nan ce i ro de
2007 – me di da que se ini ci ou com o en tão Fun do So -
ci al de Emer gên cia, ain da no Go ver no Ita mar Fran co,
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e que se di zia pro vi só rio – pas sa a abran ger tam bém
os re cur sos da Cide.

To da via, a des vin cu la ção dos re cur sos da Cide
não é pos sí vel. O art. 149 da Cons ti tu i ção per mi te “ex -
clu si va men te à União ins ti tu ir con tri bu i ções so ci a is,
de in ter ven ção no do mí nio eco nô mi co e de in te res se
das ca te go ri as pro fis si o na is ou eco nô mi cas, como
ins tru men to de sua atu a ção nas res pec ti vas áre as”.
Por tan to, por de fi ni ção, a li ber da de pre ten di da pelo
Go ver no não se co a du na com a na tu re za da con tri bu-
i ção. Espe ci al men te na hi pó te se da Cide dos com-
bus tí ve is, cuja des ti na ção é cons ti tu ci o nal – art. 177,
§ 4º, II. Aliás, ain da que as sim não fos se, as pés si mas
con di ções das es tra das não re co men da ri am a uti li za-
ção des ses re cur sos para ou tras áre as, pois têm re -
fle xos di re tos na re du ção do cus to Bra sil.

Pres su por que a sim pli fi ca ção tri bu tá ria de se ja-
da pela so ci e da de de cor re ex clu si va men te das nor -
mas dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral so bre o ICMS,
com pin ce la das aqui e alhu res em ou tros te mas, é ig -
no rar a re a li da de a que são sub me ti dos os con tri bu in-
tes pá tri os, por meio de uma in fi ni da de de obri ga ções
tri bu tá ri as prin ci pa is e aces só ri as, dos cus tos com
con tro le e li vros im pos tos às em pre sas le gal men te
cons ti tu í das e ou tros que em pur ram para a in for ma li-
da de os em pre en de do res.

Des tar te, o que se vê é a usur pa ção de com pe-
tên cia le gis la ti va dos Esta dos no que tan ge ao ICMS,
com evi den te vul ne ra ção da au to no mia des ses en tes
fe de ra dos e, con se qüen te men te, do art. 18 da Cons ti-
tu i ção.

Com efe i to, de ter mi nar que “a lei es ta du al se li -
mi ta rá a ins ti tu ir o im pos to”, no caso do ICMS, é “ve -
dar a ado ção de nor ma au tô no ma es ta du al” no ITR,
ex ce de o li mi te do Po der Cons ti tu in te De ri va do, por
afe tar o equi lí brio fe de ra ti vo – art. 60, § 4º –, vis to que
con cen tra na es fe ra fe de ral o po der nor ma ti vo para
tra tar des ses tri bu tos es ta du a is.

Esses ví ci os não im por tam a in cons ti tu ci o na li-
da de ab so lu ta da ma té ria, pois po dem ser cor ri gi dos
me di an te emen das que, es pe ro, se jam es tru tu ra das
na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tal como
a Di re ção Na ci o nal do PPS, cre io que a equi pe que
ela bo rou a PEC nº 41 não com pre en deu a ne ces si da-
de es tra té gi ca de, por meio da re for ma tri bu tá ria, se
cri ar con di ções efe ti vas para a cons tru ção de pou-
pan ça in ter na, pú bli ca e pri va da, sem o que não nos
li ber ta re mos das pe i as ex ter nas e não re to ma re mos
o ca mi nho do de sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co. E
sem este não avan ça re mos na su pe ra ção de nos sas
abis sa is de si gual da des so ci a is e re gi o na is.

Sem ig no rar al gu mas ino va ções im por tan tes, o
cer to é que o Pro je to de Re for ma Tri bu tá ria não ata ca
a com ple xi da de do sis te ma nem re dis tri bui me lhor a
car ga tri bu tá ria, in cen ti van do o de sen vol vi men to e a
ge ra ção de em pre go e ren da.

É pre ci so ter cons ciên cia, tam bém, de que a ex -
ces si va ri gi dez do novo ICMS po de rá ge rar en tra ves
na for mu la ção da lei com ple men tar in dis pen sá vel à
sua im ple men ta ção, em face das re a li da des dos
Esta dos, que se mo vi men ta rão, le gi ti ma men te, para
fa zer va ler as con di ções que aten dam às pe cu li a ri da-
des lo ca is.

Por fim, Sr. Pre si den te, pre o cu pa-nos par ti ci par
de uma enor me mo bi li za ção de ener gi as e es for ços,
sob imen sa ex pec ta ti va oti mis ta dos bra si le i ros, para
fa zer mos, no fim de con tas, um sim ples ajus te fis cal.

É ne ces sá rio um de ba te am plo, pro fun do e ob -
je ti vo no Con gres so, sem pre con ce i tos e en qua dra-
men tos, para que fru ti fi quem al ter na ti vas me lho res
para o Bra sil. E esse de ba te tem que es tar sub me ti do
a um ca len dá rio que não ex ce da ao fim do ano.

Enten do tam bém que de ve mos as su mir nos sa
res pon sa bi li da de his tó ri ca de apro ve i tar esse mo-
men to sin gu lar em que toda a so ci e da de en con tra-se
mo bi li za da em tor no da dis cus são de gran des me tas
para o País, a fim de ina u gu rar mos uma nova or dem
tri bu tá ria. Impõe-se ado tar um sis te ma ino va dor, in te-
li gen te e com pa tí vel com a atu al es ca la de de sen vol-
vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, para res ga tar, de for -
ma con cre ta, a es pe ran ça do povo bra si le i ro em dias
me lho res.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOÃO BATISTA MOTTA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

ANOTAÇÕES SOBRE A PROPOSTA
DE REFORMA TRIBUTÁRIA

A re cen te pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
apre sen ta da ao Con gres so Na ci o nal, ob je ti van do a
re for ma do Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal é, in fe liz men-
te, tí mi da e ine fi caz, além do que agri de um dos prin -
cí pi os bá si cos de nos so or de na men to, que é o prin cí-
pio do Esta do Fe de ral.

É im por tan te cons ta tar, ini ci al men te, que o en fo-
que prin ci pal da pro pos ta está as sen ta do no ICMS,
im pos to de com pe tên cia dos Esta dos e do Dis tri to Fe -
de ral, que se pre ten de, de acor do com a pro pos ta, ve -
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nha a ser re gi do por lei fe de ral, pro i bi da ex pres sa-
men te a edi ção de nor ma es ta du al au tô no ma em sua
re gu la men ta ção (nova re da ção dos in ci sos VIII e XI
do Art. 153, § 2º).

Essa mes ma pre o cu pa ção de im pe dir o exer cí-
cio da com pe tên cia le gis la ti va, por par te das uni da-
des fe de ra das, trans pa re ce com mu i ta cla re za no que 
diz res pe i to ao Impos to Ter ri to ri al Ru ral, que se pro -
põe seja trans fe ri do àque las uni da des, mas tam bém
a ser re gi do por lei fe de ral e, mais ain da, tam bém com 
a res tri ção de pro i bi ção de edi ção de nor ma es ta du al
au tô no ma (§ 6º do art. 153).

Ao que se vê, por tan to, a pro pos ta par te de uma
vi são pre con ce i tu o sa e até des res pe i to sa em re la ção
aos agen tes po lí ti cos es ta du a is, que são en ca ra dos
como ir res pon sá ve is e ne ces si tan do de uma ver da-
de i ra tu te la por par te do Po der Fe de ral, que fi ca rá in -
cum bi do de im pe dir que os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral pra ti quem de sa ti nos na ins ti tu i ção e ad mi nis tra ção
dos im pos tos que lhes são re ser va dos...

Essa vi são, além de equi vo ca da, im pli ca em
agres são evi den te ao prin cí pio fe de ra ti vo, na me di da
em que pri va os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral de exer -
cer, efe ti va men te, a com pe tên cia im po si ti va que lhes
é as se gu ra da pelo tex to cons ti tu ci o nal ori gi ná rio.

O art. 18 da vi gen te Cons ti tu i ção Fe de ral es ta-
be le ce que “A or ga ni za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com pre en de a União,
os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, to dos
au tô no mos, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção”.

Isto vem a sig ni fi car que a Cons ti tu i ção Fe de ral
de 1988 es ta be le ceu um mo de lo de Esta do Fe de ral,
que é aque le pre vis to no seu tex to ori gi nal. Nes se mo -
de lo, sem dú vi da al gu ma, o exer cí cio da com pe tên cia
im po si ti va é um dos as pec tos da ma i or im por tân cia, a
tal pon to que, como é no tó rio, cos tu ma-se cha mar o
Tex to Fun da men tal de “Car ta de Com pe tên ci as”.

E, re al men te, o exer cí cio das com pe tên ci as im -
po si ti vas que as se gu ra aos en tes fe de ra dos (Esta-
dos, Dis tri to Fe de ral e tam bém Mu ni cí pi os) a au to no-
mia pre vis ta no art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de ral, an tes
re fe ri do, per mi tin do-lhes ado tar po lí ti cas pró pri as,
ade qua das às di fe ren tes re a li da des re gi o na is, no tra -
to das ques tões tri bu tá ri as, além de se as se gu ra rem
dos me i os ne ces sá ri os à re a li za ção das re ce i tas dos
tri bu tos que lhes fo ram re ser va dos, tam bém de acor -
do com suas pe cu li a res con di ções e in te res ses es pe-
cí fi cos, nem sem pre idên ti cos aos dos de ma is en tes
da Fe de ra ção.

Ora, se é cer to que o tex to ori gi nal da Cons ti tu i-
ção Fe de ral não é imu tá vel, não se pode es que cer

que nele exis tem as cha ma das cláu su las pé tre as, in -
sus cep tí ve is de qua is quer al te ra ções, con for me pres -
cre ve o art. 60, § 4º, des ta ca da men te aque la re fe ren-
te ao Esta do Fe de ral (in ci so I).

Não se faz, aqui, des de logo, uma aver ba ção de
in cons ti tu ci o na li da de da pro pos ta de emen da cons ti tu-
ci o nal em exa me: tra ta-se, por ora, de uma re fle xão
quan to à ne ces si da de de ma i or ca u te la em sua aná li se,
para que não se ve nha a in ci dir em ví cio in sa ná vel.

De qual quer modo, ain da que não ve nha a ser
con fir ma da a sus pe i ta de in cons ti tu ci o na li da de, é
pre ci so con si de rar que a pro pos ta de abo li ção da
com pe tên cia le gis la ti va dos Esta dos e do Dis tri to Fe -
de ral no que res pe i ta aos tri bu tos de sua com pe tên cia
cons ti tui ino va ção pe ri go sa, que au men ta a de pen-
dên cia des sas uni da des fe de ra ti vas em re la ção ao
Po der Fe de ral, si tu a ção de todo in con ve ni en te e ge ra-
do ra de re sul ta dos in de se já ve is.

Há que se exa mi nar, ain da, a es sên cia da pre -
ten di da uni fi ca ção da lei de re gên cia do tri bu to es ta-
du al (ICMS), como está na pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal.

Os ar gu men tos que, há mu i to, são ex pos tos,
para sus ten tar essa pro po si ção as sen tam-se, prin ci-
pal men te, em que:

1º) A ma nu ten ção da com pe tên cia le gis la ti va
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, como atu al men te
con sa gra do no Tex to Fun da men tal, pro pi cia a cha ma-
da “guer ra fis cal”, atra vés da con ces são de be ne fí ci os
fis ca is, ob je ti van do a atra ção de in ves ti men tos, com a 
con se qüen te di mi nu i ção da ar re ca da ção do im pos to
e ge ra ção de di fi cul da des de ca i xa para os en tes fe -
de ra dos en vol vi dos.

2º) A mul ti pli ci da de de le gis la ções es ta du a is,
com nor mas di ver sas, im pli ca na exis tên cia de tan tos
ICMS quan tos se jam os en tes fe de ra dos com pe ten-
tes para le gis lar, cri an do di fi cul da des para as em pre-
sas, es pe ci al men te aque las que pos su em es ta be le ci-
men tos em mais de um Esta do.

Qu an to ao pri me i ro ar gu men to, é im por tan te
lem brar que o atu al tex to da Car ta Fun da men tal já
pre vê res tri ções a essa prá ti ca, a co me çar pelo que
dis põe, em seu art. 150, § 6º, ver bis:

§ 6º Qu al quer sub sí dio ou isen ção, re -
du ção de base de cál cu lo, con ces são de
cré di to pre su mi do, anis tia ou re mis são, re la-
ti vos a im pos tos, ta xas ou con tri bu i ções. só
po de rá ser con ce di do me di an te lei es pe cí fi-
ca, fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, que re gu-
le ex clu si va men te as ma té ri as aci ma enu-
me ra das ou o cor res pon den te tri bu to ou
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con tri bu i ção, sem pre ju í zo do dis pos to do
art. 155, § 2º, XII, g.

Ade ma is, por for ça do ci ta do art. 155, § 2º, in ci-
so XII, le tra g, es sas con ces sões fi cam su je i tas à pré -
via apro va ção por ato con ve ni al ce le bra do pe los Se -
cre tá ri os de Fa zen da de to dos os Esta dos da Fe de ra-
ção e do Dis tri to Fe de ral.

Além dis so, o art. 14 da Lei Com ple men tar nº
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal) es ta be le ce que:

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 or ça 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.

Então, ao que se vê, já exis tem me ca nis mos,
quer de or dem cons ti tu ci o nal, quer de or dem in-
fra-cons ti tu ci o nal, que, se de vi da men te ob ser va dos,
são mais do que su fi ci en tes para ini bir prá ti cas con trá-
ri as ao in te res se pú bli co, em tema des sa na tu re za.

Na ver da de, im põe-se di zer que as nor mas já
exis ten tes nem sem pre são ob ser va das, em sua in te i-
re za.

Bas ta ria, en tão, pro cu rar fa zer va ler es sas nor -
mas e já se te ria equa ci o na do so lu ção mais ra zoá vel
para o pro ble ma, sem qual quer agres são ao prin cí pio
fe de ra ti vo.

O ou tro ar gu men to tam bém não con ven ce, por -
que não é so men te o ICMS que é um im pos to com ple-
xo e di fe ren ci a do, de acor do com os lo ca is de sua exi -
gên cia.

Com ple xo tam bém é o Impos to So bre Ser vi ços de 
Qu al quer Na tu re za, de com pe tên cia mu ni ci pal, de tal

sor te que cada um dos mais de 5.000 mu ni cí pi os bra -
si le i ros edi tam nor mas pró pri as so bre sua exi gên cia.

É o caso de se per gun tar se, a se guir, não se irá
pro por, tam bém, a edi ção de uma lei fe de ral so bre o
Impos to So bre Ser vi ços...

Insis tin do nes te tema, é pre ci so re fle tir que o
Bra sil, pela sua pró pria di ver si da de, em ter mos eco -
nô mi cos, cul tu ra is, his tó ri cos, etc., não per mi te que
im po nha tra ta men to ho mo gê neo, seja em ma té ria tri -
bu tá ria, seja em qual quer ou tra ma té ria, a to das as
suas re giões.

Pre o cu pa a pos si bi li da de de que se ve nha a edi -
tar uma lei do ICMS que pres cre va tra ta men tos, obri -
ga ções for ma is, etc., da mes ma na tu re za e com os
mes mís si mos de ta lhes, tan to para a ca pi tal de São
Pa u lo, uma das ma i o res me tró po les do mun do, quan -
to para uma pe que na vila per di da na vas ti dão da sel -
va ama zô ni ca.

Isto traz à tona, tam bém, a ques tão da de so ne-
ra ção des se tri bu to quan to aos pro du tos da ces ta bá -
si ca: quem vai de fi nir qual é a ces ta de gê ne ros ali -
men tí ci os de pri me i ro ne ces si da de?

Se gun do o que está pro pos to na PEC ago ra
sub me ti da ao Con gres so Na ci o nal, essa de fi ni ção
cons ta rá da lei com ple men tar fe de ral, que vai re gu lar,
em ter mos na ci o na is, o ICMS.

Ora, e como se le va rá em con si de ra ção os há bi-
tos e as ca rên ci as ali men ta res das di ver sas re giões
de nos so ex ten so e tão di fe ren ci a do País?

Te re mos, en tão, uma só de fi ni ção, vá li da para
todo o ter ri tó rio na ci o nal, ou ha ve rá, como se faz ne -
ces sá rio, uma di ver si da de de ces tas ali men ta res, de
acor do com os há bi tos ali men ta res de cada re gião?

Enfim, essa de se ja da har mo ni za ção do ICMS é
ques tão que se re ve la, des de logo, bem mais com ple-
xa do que se vem ex pon do, até ago ra, de ven do, por
isto, me re cer exa me mais cu i da do so por par te do
Con gres so Na ci o nal.

Ain da com re la ção ao ICMS, pa re ce-me da ma i or
im por tân cia re fle tir so bre os efe i tos da re gra in se ri da no
art. 153, § 2º, in ci so VI, le tra e, que per mi te con di ci o nar
o apro ve i ta men to do cré di to fis cal ao efe ti vo pa ga men to
do que for de vi do nas ope ra ções an te ri o res.

Com efe i to, tal dis po si ção, à toda evi dên cia, não
se co a du na com o anun ci a do pro pó si to de sim pli fi car
a re gu la ção des se tri bu to, pois, mu i to ao con trá rio, im -
põe ao con tri bu in te um ônus que im pli ca rá em ne ces-
si da de de in ves ti gar to das as ope ra ções an te ce den-
tes, ta re fa ex tre ma men te com ple xa e, em cer tos ca -
sos, até mes mo de im pos sí vel con se cu ção.
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Trans for ma-se o con tri bu in te em fis cal do im-
pos to, o que, por cer to, não se har mo ni za com a di nâ-
mi ca das ati vi da des em pre sa ri a is, além do que dele
se exi ge, para aten di men to des sa con di ção, a ma nu-
ten ção de uma es tru tu ra ad mi nis tra ti va cara e nem
sem pre aces sí vel às pe que nas e mé di as em pre sas.
Além dis so, im põe-se ob ser var, tam bém, que a pro-
pos ta de emen da do Sis te ma Tri bu tá rio se re ve la mu i-
to tí mi da, no tra to de cer tas ques tões, além de se omi -
tir em re la ção a ou tras.

Exem plo des sa ti mi dez é a pro pos ta no que se
re fe re à con tri bu i ção so ci al so bre o fa tu ra men to, que
en cer ra ape nas uma pro mes sa de apli ca ção de efe i to
não cu mu la ti vo so men te em re la ção a cer tos se to res
de ati vi da des, quan do to dos os agen tes eco nô mi cos
an se i am pela ex ten são des se efe i to a toda a ca de ia
de pro du ção e co mer ci a li za ção, como im pe ra ti vo
para a re du ção do cus to Bra sil.

Não se pode de i xar de ano tar, tam bém, com a
ma i or ên fa se e mes mo com sur pre sa, que a pro pos ta
da Pre si dên cia da Re pú bli ca não es ten de a essa con -
tri bu i ção a re gra de me nor alí quo ta para os gê ne ros
ali men tí ci os de pri me i ra ne ces si da de, tal como es ta-
be le ci da para o ICMS.

Por der ra de i ro, ano te-se a au sên cia de qual quer
pro pos ta com re la ção ao Impos to de Ren da das pes -
so as na tu ra is, cuja sis te má ti ca de in ci dên cia, atu al-
men te em vi gor, pe na li za os as sa la ri a dos e a clas se
mé dia ba i xa.

Du ran te o dis cur so do Sr. João Ba tis ta
Mot ta, 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) – So bre a
mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 523, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do art. 336, in ci so II,

do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, ur gên cia
para o Pro je to de Lei do Se na do nº 161 , de 1989, 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”.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. – Ro me-
ro Jucá – Re nan Ca lhe i ros – Arthur Vir gí lio – Alo í-
zio Mer ca dan te. – Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da se gun-

da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te, quar -
ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 524, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to no art. 258, do Re gi-

men to Inter no do Se na do, re que i ro Apen sa men to do
Pro je to de Lei do Se na do nº 202, de 2003, aos já
apen sa dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 386, 292 e
614, to dos de 1999, por re gu la rem so bre a mes ma
ma té ria.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. – Ju vên-
cio da Fon se ca.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O re-
que ri men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in -
clu í do na Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in -
ci so II, alí nea c, item 8, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 525, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, a tra mi ta ção em con jun to
dos Pro je tos de Re so lu ção nºs 65, de 1999, e 18, de
2003, por ver sa rem so bre a mes ma ma té ria – in di ca-
ção a ou tro Po der.

Sala das Ses sões, 2 de ju nho de 2003. – Cé sar
Bor ges.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – o re que-
ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na-
men te, nos ter mos do re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O pró xi-
mo ora dor é o Se na dor Del cí dio Ama ral. Em se gui da,
con ce do a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia, pela Li de-
ran ça da Mi no ria.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Sr. Pre si den te, eu ape nas gos ta ria de re gis trar, mais
uma vez, a “di ta du ra das li de ran ças”. Nós não con se-
gui mos fa lar, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Aliás, eu
es ta va len do no Re gi men to, Se na dor Del cí dio, e o
item é mu i to cla ro: não se pode mu dar o as sun to a
que se re fe re o pe di do de uso da pa la vra. Então, as Li -
de ran ças têm que de ci dir se cum prem ou não o Re gi-
men to, e a Mesa fica sem pre no cons tran gi men to de
ter que re pe tir o que re gu la o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Sei que V. Exª sem pre tem-se co lo ca do cla ra men te
com re la ção a essa ques tão, Sr. Pre si den te.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, exa tos sete anos de po is de pri va ti-
za da, uma fer ro via está vol tan do às mãos do po der
pú bli co.

Numa “re es ta ti za ção” iné di ta, cer ca de 400 km
en tre Cam po Gran de e Co rum bá sa i rão das mãos da
hol ding Bra sil Fer ro vi as para vol tar à ad mi nis tra ção
da União e do Esta do de Mato Gros so do Sul, que
pre ten dem im plan tar, até 2006, o “Trem do Pan ta nal”.

A em pre sa No vo es te de vol ve a con ces são que
lhe deu o di re i to de ex plo rar a ma lha da an ti ga No ro-
es te do Bra sil, nos sa ve lha co nhe ci da NOB. Mas de -
vol ve, com um cus to al tís si mo para os con tri bu in tes e
co fres pú bli cos, por que a No vo es te sim ples men te de -
i xou que a fer ro via fos se su ca te a da.

O re tor no do trem de pas sa ge i ros atra vés do
Pan ta nal e a pers pec ti va de tra zer ain da ma i or in te-
res se tu rís ti co para a re gião, que já é atra ção in ter na-
ci o nal, de ve ri am ser mo ti vo de co me mo ra ção.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, não pos so ver com en tu si as mo essa “re es ta ti za-
ção”. Em pri me i ro lu gar, por que as per das fo ram
enor mes. O cus to do in ves ti men to para re cu pe rar a
fer ro via é da or dem de, no mí ni mo, R$300 mi lhões,
com pu ta da a re cons tru ção de 15 es ta ções, mais vias
de aces so, sem fa lar na re po si ção de tri lhos, dor men-
tes, va gões e lo co mo ti vas.

Ma i or se ri e da de e ri gor no acom pa nha men to e
no con tro le das pri va ti za ções po de ri am ter evi ta do
tan to des per dí cio de re cur sos pú bli cos.

Estou con ven ci do, e o Go ver no do Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va tam bém, de que o Esta do
não pode sim ples men te se afas tar e de i xar que as
gran des ques tões na ci o na is se jam re sol vi das pelo
jogo do mer ca do.

O Esta do tem de es tar pre sen te na ca mi nha da
rumo ao cres ci men to, como ele men to pla ne ja dor e
de fi ni dor de pri o ri da des. E pre ci sa ter ao seu lado,
como par ce i ra, a ini ci a ti va pri va da.

Não te nho dú vi da de que, a par tir des sas par ce-
ri as – já ba ti za das como PPP – Par ce ri as Pú bli co-Pri-
va das – se rão es ta be le ci dos mar cos re gu la tó ri os per -
ma nen tes, fir mes, para que o País pos sa cres cer de
for ma con sis ten te.

A an ti ga No ro es te do Bra sil era uma em pre sa
que se apro xi ma va mu i to do con ce i to da par ce ria
PPP, que o Go ver no pre ten de ado tar.

A No ro es te era uma em pre sa de ca pi ta is mis -
tos, bra si le i ros e fran co-bel gas.A es tra da de fer ro co -
me çou a ser cons tru í da em 1905, na pon ta de Ba u ru.
No lado sul-mato-gros sen se, o tre cho até Por to Espe -
ran ça só te ria con di ções de trá fe go em 1914, e a pon -
te so bre o rio Pa ra ná foi ina u gu ra da na se gun da me -
ta de da dé ca da de 20.

A de ci são de cons tru ir a es tra da, mais do que
isso, a per cep ção de que era ne ces sá ria uma li ga ção
por ter ra com a re gião sul do an ti go Mato Gros so, foi
de cor rên cia de pla ne ja men to es tra té gi co. Um dos ob -
je ti vos – e isso vi nha des de o Impé rio – era evi tar que
um ter ri tó rio imen so e dis tan te pas sas se a gra vi tar em 
tor no dos cír cu los co mer ci a is pa ra gua i os, o que po -
de ria tra zer pro ble mas para a pró pria uni da de na ci o-
nal. O aces so na tu ral à an ti ga Pro vín cia do Mato
Gros so se fa zia, en tão, pelo rio Pra ta e pelo rio Pa ra-
guai.

O li vro de Fer nan do de Aze ve do Um Trem Cor -
re para o Oes te nar ra com de ta lhes o que foi a em -
pre i ta da épi ca de se cons tru ir a es tra da de fer ro. Con -
ta que foi do Clu be de Enge nha ria, no Rio de Ja ne i ro,
que par tiu o im pul so de ci si vo.

Diz o au tor de Um Trem Cor re para o Oes te:

(...) foi con si de ra do pro ble ma na ci o nal
ina diá vel a cons tru ção de um ca mi nho de
fer ro que, par tin do de São Pa u lo, trans pon-
do o Pa ra ná e o Uru bu pun gá, se di ri gis se a
um pon to do rio Pa ra guai ade qua do a en ca-
mi nhar para o Bra sil o co mér cio do su do es-
te bo li vi a no e do nor te pa ra gua io, per mi tin-
do ao mes mo tem po rá pi das co mu ni ca ções
do li to ral com o an ti go Mato Gros so, in de-
pen den te do per cur so em ter ri tó rio es tran-
ge i ro.

Len do o tra ba lho de Fer nan do de Aze ve do,
qual quer bra si le i ro sen ti rá or gu lho da que les pi o ne i-
ros da Com pa nhia de Estra da de Fer ro No ro es te do
Bra sil.

A de ci são de cons tru ir foi es tra te gi ca men te pla -
ne ja da pe las au to ri da des da épo ca, ana li sa dos os in -
te res ses na ci o na is. Os ca pi ta is eram fran co-bel gas e
do go ver no bra si le i ro.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos sa -
be mos que a po lí ti ca de pri va ti za ção, em al guns se to-
res, não al can çou os re sul ta dos que a so ci e da de bra -
si le i ra es pe ra va.

Os in ves ti men tos para re vi ta li za ção do se tor de
trans por tes pre ci sam che gar aos R$ 8 bi lhões ao lon -
go de um pe río do de sete anos. Se isso não for fe i to,
cor re mos o ris co de um novo “apa gão”, des ta vez na
lo gís ti ca dos trans por tes, com pre ju í zos in cal cu lá ve is
para a eco no mia do País.

Ape nas um exem plo: todo o es for ço em pre en di-
do na pro du ção de soja, que le vou o Bra sil à con di ção
de ma i or ex por ta dor do mun do, pode ser com pro me ti-
do pela fal ta de trans por tes em con di ções e pre ços
com pe ti ti vos.

No úl ti mo dia 28 de maio, em au diên cia pú bli ca
na Câ ma ra dos De pu ta dos, o Mi nis tro dos Trans por-
tes, Ander son Ada u to, anun ci ou o “Pla no Na ci o nal de
Re vi ta li za ção das Fer ro vi as”. Dis se que o go ver no es -
pe ra in ves tir R$1,3 bi lhão até o pró xi mo ano, com a
par ti ci pa ção de sete con ces si o ná ri as.

Faz-se ne ces sá rio, além do in ves ti men to por
par te do Go ver no, a apu ra ção de res pon sa bi li da de
nas ges tões dos con tra tos de con ces são.

No caso da No vo es te, ape sar da “re es ta ti za ção”
do tre cho Cam po Gran de-Co rum bá, a fer ro via con ti-
nu a rá ati va no tre cho Cam po Gran de-Ba u ru, como
uma das em pre sas da hol ding Bra sil Fer ro vi as.

A hol ding com pre en de, além da No vo es te, a
Fer ro ban e a Fer ro nor te, um com ple xo de fer ro vi as
cu jos nú me ros, à pri me i ra vis ta, im pres si o nam. Os
do nos da hol ding são os fun dos de pen são Pre vi e
Fun cef e, ain da, a JP Mor gan/Sha fe, o La tin Ame ri can
Infras truc tu re Fund, a Cons tran, o Bra des co e ou tros
mi no ri tá ri os.

O “des car ri la men to” do con tra to de con ces são
com a No vo este é evi den te. A si tu a ção, em 1988, já era
pre o cu pan te. O nú me ro de fun ci o ná ri os, de um qua dro
já en xu ga do para 1,8 mil, foi dras ti ca men te re du zi do a
me nos de 500. Isso ge rou um acú mu lo de tra ba lho para
os em pre ga dos re ma nes cen tes e, ob vi a men te, com-
pro me teu os pa drões mí ni mos de se gu ran ça da ope ra-
ção. Além dis so, gran de nú me ro de fer ro viá ri os de sem-
pre ga dos es tão vi ven do pre ca ri a men te com suas fa mí li-
as nas es ta ções e ca sas das vi las.

A ve lo ci da de da ma lha, que era de 40 km/h, re -
du ziu-se para 25 km/h, con tra ri an do dis po si ti vo ex-
pres so na con ces são. A meta, tam bém as su mi da em
con tra to, de trans por tar um mí ni mo de 2,1 mi lhões de
to ne la das de car ga foi ig no ra da.

Ao lon go de tem po, tri lhos, pe ças, va gões e lo -
co mo ti vas, es ta ções fer ro viá ri as in te i ras fo ram sim-
ples men te de sa pa re cen do, le va das por la drões ou
cor ro í das pelo tem po e pelo des ca so.

Con vém lem brar que, na de ses ta ti za ção da ma -
lha fer ro viá ria na ci o nal, se es ta be le ceu o ins ti tu to do
“ar ren da men to”. Con for me os con tra tos de con ces-
são, tri lhos, va gões e lo co mo ti vas con ti nu a vam e con -
ti nu am a per ten cer à União.

O Cor re io do Esta do, jor nal de ma i or cir cu la-
ção no meu Esta do, de 29 de ju nho úl ti mo, abor da o
as sun to de nun ci an do que, en quan to o Esta do do
Mato Gros so do Sul pro cu ra re a ti var os 442 qui lô me-
tros do trem do Pan ta nal, no tre cho Cam po Gran-
de-Co rum bá, do ou tro lado da li nha, os 342 qui lô me-
tros em di re ção a Pon ta Porã es tão sen do re ti ra dos e
co mer ci a li za dos como fer ro-ve lho no Esta do de São
Pa u lo. Va gões apo dre cem, e as an ti gas es ta ções da
No ro es te do Bra sil es tão to tal men te aban do na das
des de a con ces são ocor ri da em 1996. Vale lem brar
que mu i tos dos pré di os em que fun ci o na vam as an ti-
gas es ta ções da No ro es te são cons tru ções de va lor
ar qui te tô ni co e cul tu ral ines ti má vel, es tan do hoje à
mer cê dos vân da los.

O su ca te a men to fi nal deu-se em no vem bro do
ano pas sa do quan do a ma lha foi de fi ni ti va men te de -
sa ti va da pela No vo es te. O tre cho de 150 qui lô me tros
en tre Ma ra ca ju e Cam po Gran de con ti nua ope ran do,
mes mo em pés si mas con di ções de ma nu ten ção.

A ma té ria re gis tra, ain da, a de nún cia do sin di ca-
lis ta Val de mir Vi e i ra, dan do con ta de que, “das 88 má -
qui nas que ope ra vam com car gas, 30 fo ram des vi a-
das para li nhas pa u lis tas, jun to com dois mil va gões
que es tão mais bem con ser va dos”. O sin di ca lis ta afir -
ma: “Nós só te mos ago ra 30 lo co mo ti vas e três mil va -
gões de car ga, mes mo as sim, qua se 20 es tão pa ra-
das, com pro ble mas elé tri cos e me câ ni cos”. E con-
clui: “Estão le van do tudo da qui”.

Con ce do o apar te ao meu caro Lí der, Tião Vi a-
na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Meu caro
Se na dor Del cí dio, cum pri men to V. Exª, pois es ta mos
di an te de um mo men to bo ni to no Se na do Fe de ral, de
um de ba te que par te de quem olha o Bra sil com os
olhos da con tem po ra ne i da de, da res pon sa bi li da de da 
ges tão in te li gen te e com a cla ra vi são do de sen vol vi-
men to de pen den te da in fra-es tru tu ra. Acre di to que o
pro nun ci a men to de V. Exª de mons tra a vi são de um
es ta dis ta, à al tu ra do seu con te ú do e da sua for ma ção
e apon ta o mo de lo ge o po lí ti co do seu Esta do, Mato
Gros so do Sul, como um mo de lo de aná li se per fe i to
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para mu i tas re giões do País. Essa de fe sa da re cu pe-
ra ção das fer ro vi as é tal vez o gran de de sa fio do Pre si-
den te Lula, pois tal vez te nha sido o se tor mais vi o len-
ta do na po lí ti ca de pri va ti za ções do Go ver no e uma
he ran ça acu mu la da pela po lí ti ca da onda do pe tró leo
que ape nas se vol tou para as ro do vi as. E o Bra sil per -
deu o que a Eu ro pa fez, o que os Esta dos Uni dos fi ze-
ram, o que ou tros pa í ses com in te li gên cia e vi são lon -
gi tu di nal con se gui ram fa zer. Cum pri men to-o pelo dis -
cur so. O Go ver no do nos so Pre si den te Lula tem a res -
pon sa bi li da de cla ra de re cu pe rar essa gran de dí vi da,
de atu a li zar o Esta do bra si le i ro em ter mos de in fra-es-
tru tu ra e de olhar para esse se tor com um olhar de de -
pen dên cia fran ca e de uma ne ces si da de ab so lu ta de
mu dan ça ime di a ta. Qu an do olha mos para o se tor na -
val, ve mos que gas ta mos US$6 bi lhões to dos os anos 
só no pa ga men to do trans por te ma rí ti mo em en tra da
no País, o que de mons tra uma ou tra fra gi li da de ex tra-
or di ná ria her da da por equí vo cos de po lí ti ca an te ri or.
O seu pro nun ci a men to deve ser en ca mi nha do, sem
dú vi da al gu ma, aos Mi nis té ri os das áre as fins, para
que eles pos sam as su mir com pron ta sen si bi li da de a
res pon sa bi li da de de le var adi an te essa pre o cu pa ção
com o de sen vol vi men to atu al para o Bra sil.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Lí der Tião Vi a na, mu i to obri ga do pe las pa la vras. É
uma hon ra para mim par ti ci par, fa zer um dis cur so
nes ta Casa e de ba ter com V. Exª.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Del cí dio Ama ral, con ce de-me V. Exª um apar -
te?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Con ce do o apar te ao com pa nhe i ro Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Del cí dio Ama ral, V. Exª, com o seu dis cur so,
traz ao co nhe ci men to des ta Casa algo que, la men ta-
vel men te, não tem sido no ti ci a do pelo me nos com a
ên fa se e com o des ta que que me re cem os de sas tres
ocor ri dos no se tor elé tri co e ago ra na te le fo nia, com
os con tra tos le si vos que pro du zem es ses au men tos
de ta ri fa. Pou co se tem fa la do nas pri va ti za ções do
se tor fer ro viá rio, que se gui ram aque la mes ma ori en-
ta ção de, no afã de pri va ti zar a qual quer pre ço e de
qual quer ma ne i ra, de mons trar ao mer ca do in ter na ci-
o nal que o Bra sil es ta va no rumo da pri va ti za ção. Fi -
ze ram con tra tos que aca ba ram re sul tan do nes sa si tu-
a ção. V. Exª faz o re tra to da ve lha No ro es te. Até acre -
di to que seja, pos si vel men te, o mais gra ve caso, mas
esse mes mo pro ble ma de su ca te a men to de um pa tri-
mô nio que, afi nal de con tas, con ti nua sen do pú bli co é
ge ral. Te nho es cu ta do co men tá ri os dos an ti gos en ge-

nhe i ros da rede fer ro viá ria, que nos aler tam para um
es tra go gi gan tes co que está sen do fe i to nes se pa tri-
mô nio su ca te a do, por que os con tra tos não fo ram ba li-
za dos com o ri gor que o tra to do pa tri mô nio pú bli co
exi ge. Assim, foi mais um de sas tre que se efe ti vou
nes te País – como eu dis se – no afã da pri va ti za ção
de qual quer ma ne i ra, da pri va ti za ção rá pi da para de -
mons tra ção in ter na ci o nal. O exem plo que V. Exª traz
aler ta para esta Casa. O se tor de in fra-es tru tu ra, de
trans por tes, está su ca te a do e isso exi gi rá um in ves ti-
men to gi gan tes co: se so mar mos fer ro vi as, ro do vi as,
ener gia elé tri ca, isso con su mi rá algo como R$40 bi -
lhões ou R$50 bi lhões por ano de re com po si ção e de
avan ço, de no vos in ves ti men tos. Tra ta-se de um de sa-
fio e de uma res pon sa bi li da de que te re mos de en fren-
tar. Va mos en fren tar, mas aler tan do a Na ção so bre
todo o de sas tre co me ti do em nome de uma ru i no sa
po lí ti ca ado ta da no nos so País. Pa ra béns, cum pri-
men to V. Exª por es tar tra zen do à Casa de for ma ob je-
ti va, cla ra e in so fis má vel um caso da ma i or gra vi da de.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

Con ce do o apar te ao Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Del cí-

dio Ama ral, pri me i ro peço per mis são para cor ri gir um
equí vo co do nos so gran de Lí der do PT, Se na dor Tião
Vi a na. S. Exª dis se que o pro nun ci a men to de via ser
le va do aos Mi nis tros. Per mi ta-me, Se na dor Tião Vi a-
na: o Se na dor Del cí dio Ama ral deve ser con vo ca do
pelo Pre si den te Lula, ama nhã, para ser Mi nis tro. Te -
nho acom pa nha do, e nin guém ex ce de o Se na dor Del -
cí dio Ama ral na sua com pe tên cia re fe ren te aos pro -
ble mas ener gé ti cos do País – e digo isso até um pou -
co cons tran gi do, por que te nho de dar me da lha de
ouro para S. Exª, en quan to dou me da lha de pra ta ao
nos so Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho. Não há nin guém
me lhor do que o Se na dor Del cí dio Ama ral, uma ben -
ção para o seu Par ti do, que não tem sa bi do apro ve i-
tá-lo, pois o Go ver no está pa ra do, e S. Exª en ten de
como nin guém de ener gia, de hi dre lé tri ca, de ener gia
tér mi ca, eó li ca im pul si o na da. Ago ra, V. Exª re vi ve aqui 
o so nho de Jus ce li no so bre a ener gia e o trans por te.
Fa lan do o fun da men to, lem bro que este País co me-
çou com a fer ro via. Foi Mauá, um em pre en de dor
como V. Exª, jo vem, ide a lis ta, co nhe ce dor, que deu
iní cio aos es ta le i ros, para im pul si o nar a na ve ga ção
flu vi al e ma rí ti ma, e o trans por te fer ro viá rio. Um dos
ma i o res es tu di o sos do Bra sil, Eu gê nio Gu din, di zia
que este País ja ma is per ten ce ria ao Pri me i ro Mun do;
se qui ser, terá de pa gar, por que se equi vo cou: aban -
do nou o trans por te fer ro viá rio, sete ve zes mais ba ra-
to, e o trans por te hi dro viá rio e ma rí ti mo, doze ve zes
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mais ba ra to que o ro do viá rio. Aí es tão as es tra das es -
bu ra ca das, aca ba das. Apro ve i to para fa zer um pe di do
ao Pre si den te Lula, em quem to dos nós con fi a mos.
Cre io que o Se na dor Se bas tião Vi a na aca ba de li gar
para o Pre si den te da Re pú bli ca com essa su ges tão,
para que faça avan çar este Go ver no. O Lula, nos so
ami go, Pre si den te, afá vel, sin ce ro, que tem bons pro -
pó si tos, fala em Deus, mas não é di vi no. Até o fi lho de
Deus, quan do an dou por este mun do, não fi cou só no
dis cur so, fez obras. Se gui mos Cris to por que fez cego
ver, ale i ja do an dar, sur do fa lar e ou vir; lim pou le pro-
sos e re ti rou os de mô ni os. Então, para que o Bra sil
acre di te nes te Go ver no, Sua Exce lên cia de ve rá re a li-
zar obras, den tre elas, a pri me i ra terá de ser o re cru-
ta men to de um ho mem como V. Exª para ser Mi nis tro.
Mu i to obri ga do.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Obri ga do, Se na dor Mão San ta, pelo seu apar te.

Ouço o Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.
O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Se na-

dor Mão San ta, faço do Se na dor Del cí dio Ama ral a
mes ma ava li a ção de V. Exª e tam bém con cor do com o 
seu di ag nós ti co ab so lu ta men te cor re to. No meu Esta -
do, a pri va ti za ção não re sol veu nada em re la ção à
ques tão fer ro viá ria. Te mos ape nas uma li nha li gan do
o Esta do ao Sul do País, com um aten di men to mu i to
pre cá rio. Nada me lho rou, e pior: no pro ble ma de
trans por te in ter mu ni ci pal no en tor no de Sal va dor, nos 
su búr bi os, o ser vi ço caiu a um ní vel ba i xís si mo. O
aten di men to é mais do que pre cá rio, tal vez ri dí cu lo.
Hoje re pre sen ta um pe que no per cen tu al do que é fe i-
to atra vés de ôni bus, algo in com pre en sí vel. E o agra -
van te nes sa si tu a ção é que não te mos o trem su bur-
ba no, mas tam bém es ta mos sem o me tro po li ta no, cu -
jas obras po de ría mos es tar ter mi nan do. E es sas
obras não es tão ter mi na das por que fal tam re cur sos a
se rem li be ra dos pelo Go ver no Fe de ral. Os re cur sos já
fo ram co lo ca dos à dis po si ção pelo Ban co Mun di al;
quan to aos re cur sos do Esta do da Ba hia, as sim como 
os do Mu ni cí pio de Sal va dor, pos si vel men te por in-
fluên cia da po lí ti ca do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal,
eles não são li be ra dos. Então, em re la ção a essa pri -
va ti za ção, a si tu a ção é pior ain da no Esta do da Ba hia.
Peço até a in ter fe rên cia do no bre Se na dor Tião Vi a-
na, para que S. Exª nos aju de na so lu ção do pro ble-
ma, que, aliás, já foi tra ta do hoje pe los Se na do res
Anto nio Car los Ma ga lhães e Cé sar Bor ges. Tra ta mos
do as sun to to dos os dias, e não se re sol ve. Eu te nho
uma afir ma ção de V. Exª, Se na dor Del cí dio Ama ral –
que acre di to seja mu i to im por tan te – de que o Esta do
tem de es tar pre sen te, de al gu ma for ma, em mu i tas
áre as da eco no mia. Eu con cor do com V. Exª. Hoje, ci -

tei um as pec to que me pa re ce mu i to im por tan te: a
pre sen ça da Pe tro bras – que já teve V. Exª como seu
com pe ten te di re tor –, que não pode e não deve ser
olha da como a con ti nu i da de do mo no pó lio de cer tas
áre as. Acre di to que a em pre sa deve pas sar a en trar
na área de dis tri bu i ção do GLP, o cha ma do gás de co -
zi nha, por que, do con trá rio, o con tro le de pre ço, que
não de ve ria ha ver, será mu i to pior. Mas hoje pi o rou,
pois a em pre sa Ultra gás com prou a Shell Gás de dis tri-
bu i ção de gás de co zi nha e de tém se gu ra men te um
quar to do mer ca do. Por tan to, mais do que nun ca, é ne -
ces sá ria a pre sen ça da Pe tro bras no se tor, como tam -
bém acre di to que ela deva es tar pre sen te na dis tri bu i-
ção de com bus tí ve is com pos tos pró pri os. A nos sa luta 
para que a Pe tro bras te nha pos tos seus ope ran do e,
as sim, haja pre ços de re fe rên cia é an ti ga. Não con tes-
to a po si ção no que se re fe re ao fra cas so da pri va ti za-
ção nes sa área, mas in sis to no pon to de que o Esta do
tem de es tar pre sen te em mu i tas ou tras si tu a ções. Já
que fa la mos da Pe tro bras – para não me es ten der –,
em sín te se, res sal to que ela tam bém não de ve ria ter
sa í do da área pe tro quí mi ca, para onde ad vo go a sua
vol ta. Mas lou vo mu i to a opor tu ni da de e a cla re za do
seu pro nun ci a men to, Se na dor Del cí dio Ama ral.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Agra de ço o apar te de V. Exª. Con ce do um apar te ao
meu caro Se na dor Edu ar do Aze re do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Del cí dio Ama ral, des cul pe-me in ter rom pê-lo. É mu i to
apa i xo nan te o dis cur so de V. Exª. Quem não tem sa u-
da des do trem de fer ro? To dos nós te mos uma his tó-
ria den tro de um va gão, e quan tas ve zes fo mos trans -
por ta dos por ele!

Mas, Se na dor, o tem po até o tér mi no da ses são
é de V. Exª. Ape nas eu gos ta ria de dis por de al guns
mi nu tos, para não de i xar de ce der a pa la vra à Se na-
do ra Lú cia Vâ nia. Ain da há ma té ria de ur gên cia ur -
gen tís si ma a ser apre ci a da, mas res pe i to o tem po in -
te gral de V. Exª. Ape nas peço a sua co la bo ra ção.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor Del cí dio Ama ral, se rei rá pi do, até aten den do às
pa la vras do Pre si den te Ro meu Tuma. Qu e ro ape nas
lem brar que a área fer ro viá ria vi veu uma si tu a ção que 
com pro vou evi den te exis tên cia de dé fi cit no sis te ma
fer ro viá rio bra si le i ro, o que pro vo cou a cri a ção do pro -
je to de pri va ti za ção. Mas, nem as sim, vou con cor dar
ple na men te com essa pri va ti za ção. Se gun do as pa la-
vras do Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, eu con si de ro
que, no se tor fer ro viá rio, o re sul ta do não foi de ple na
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sa tis fa ção, mas tam bém não di rei que foi um de sas-
tre. Te mos al gu mas fer ro vi as, aque las onde há trá fe-
go de car gas, um flu xo ma i or – como no caso de Mi -
nas Ge ra is, onde ope ra ram ra zo a vel men te bem –,
que são as fer ro vi as cha ma das de de sen vol vi men to,
fer ro vi as como a que vai de Mi nas Ge ra is até à Ba hia,
que foi sus pen sa. Em Mi nas Ge ra is, há ci da des do
nor te que ti nham o trem como trans por te tra di ci o nal.
Mas isso aca bou e as ci da des fi ca ram re le ga das.
Tam bém que ro de cla rar que sou um apa i xo na do por
trens e con si de ro que um País como o Bra sil não po -
de ria ter pres cin di do do trans por te fer ro viá rio. Como
men ci o nou o Se na dor Mão San ta, Jus ce li no Ku bits-
check deu pri o ri da de às ro do vi as – sou jus ce li nis ta –,
mas exa ta men te para ga nhar tem po – os fa mo sos 50
anos em 5. Com isso, as fer ro vi as fi ca ram em se gun-
do pla no. Se ti vés se mos re to ma do em 1965, no re gi-
me mi li tar, tal vez a re a li da de hoje fos se di fe ren te. Até
o Pre si den te Jus ce li no Ku bits check re co nhe cia que
as fer ro vi as de ve ri am es tar pre sen tes em seu se gun-
do man da to, como tam bém a agri cul tu ra. Esses se ri-
am os dois pon tos en fa ti za dos em seu se gun do go-
ver no. Pen so que o pró prio Pre si den te Fer nan do
Hen ri que – ape sar de per ten cer ao mes mo Par ti do –
não foi mu i to fe liz ao pri va ti zar as fer ro vi as, mas não
acho que ela te nha sido um de sas tre. Algu mas co i sas
fo ram po si ti vas. Tam bém que ro ci tar o trans por te fer -
ro viá rio ur ba no, os me trôs, que pre ci sa ser agi li za do
pelo Go ver no Lula. Já es ta mos no se gun do se mes tre
do Go ver no, e os me trôs de Belo Ho ri zon te, de For ta-
le za, Por to Ale gre, além dos do Rio de Ja ne i ro e de
São Pa u lo pre ci sam da ur gen te aten ção do Go ver no
Fe de ral, pois, sen do trans por te de mas sa – pelo me -
nos o da mi nha ci da de, Belo Ho ri zon te – ca re ce de
um in ves ti men to ma i or. Des cul pe-me, Sr. Pre si den te,
mas era im por tan te que eu me ma ni fes tas se.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS)
– Mu i to obri ga do, Sr. Se na dor Aze re do, pelo seu
apar te.

Sr. Pre si den te, re pi to: o pro ble ma das con ces-
sões no se tor de trans por te fer ro viá rio, so bre tu do o
con tra to com a No vo es te, é crí ti co. A gra vi da de da si -
tu a ção é so be ja men te co nhe ci da e os res pon sá ve is,
tan to da par te da con ces si o ná ria como do po der pú -
bli co, es tão de vi da men te iden ti fi ca dos. Tudo foi ma pe-
a do em duas CPIs, uma da Assem bléia Le gis la ti va de 
Mato Gros so do Sul e ou tra, mais re cen te, da Assem -
bléia Le gis la ti va de São Pa u lo, cujo re la tó rio fi nal foi
apre sen ta do em mar ço des te ano.

Por tan to, ape sar de to dos os ab sur dos aqui
men ci o na dos, não se ria a me lhor al ter na ti va, a meu
ver, pro por uma nova CPI, des sa vez no âm bi to do

Con gres so Na ci o nal. Os fa tos já es tão evi den ci a dos
em tra ba lhos le gis la ti vos res pon sá ve is, le va dos a efe -
i to em Assem bléia es ta du a is.

Espe ro que as de nún ci as apre sen ta das le vem à 
pu ni ção exem plar dos res pon sá ve is. Entre tan to, in de-
pen den te men te das me di das que se rão to ma das
como re sul ta do des sas de nún ci as, o re tor no do trem
do Pan ta nal não pode mais es pe rar.

São in ques ti o ná ve is os be ne fí ci os que a vol ta
do trans por te fer ro viá rio po de rá tra zer, a cur to pra zo,
para a eco no mia e para a po pu la ção de Mato Gros so
do Sul e de toda a sua re gião.

Exis te von ta de po lí ti ca para vi a bi li zar uma rá pi-
da so lu ção des se im pas se, en vol ven do agen tes, con -
ces si o ná ri os e po der pú bli co. Res ta en con trar uma
fór mu la efi caz de par ti ci pa ção da so ci e da de, por
meio das cha ma das Par ce ri as Pú bli co Pri va das.

Com esse ob je ti vo, o Mi nis té rio do Pla ne ja men to
já tra ba lha na cri a ção de um fun do de in ves ti men tos
que cap ta rá re cur sos pri va dos para a apli ca ção em
obras de in fra-es tru tu ra para o País, in clu si ve pro pon do
as ne ces sá ri as al te ra ções na le gis la ção vi gen te.

Go ver no e ini ci a ti va pri va da de vem so mar es for-
ços para con cre ti zar a par ce ria. O de sa fio, ago ra, é
en con trar um mo de lo que per mi ta o equi lí brio: os in -
ves ti men tos re a li za dos pre ci sam tra zer para os in ves-
ti do res o es pe ra do re tor no eco nô mi co e para a po pu-
la ção, o de se ja do re tor no so ci al.

Era o que eu ti nha a di zer.
Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª e aos Se na do-

res pre sen tes.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor

Del cí dio Ama ral, agra de ço a V. Exª.
A Pre si dên cia re ce beu ofí cio do Pre si den te da

Câ ma ra dos De pu ta dos en ca mi nhan do o pro je to de
de cre to le gis la ti vo que pas so a ler.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 382, DE 2003

(Nº 493/2003, na Câ ma ra dos de pu ta dos)

Apro va a par ti ci pa ção bra si le i ra na
For ça Mul ti na ci o nal de Emer gên cia Pro-
vi só ria, au to ri za da pelo Con se lho de Se -
gu ran ça das Na ções Uni das pela Re so lu-
ção nº 1.484, de 2003, para a ci da de de
Bu nia, pro vin cia de Itu ri – Re pú bli ca De-
mo crá ti ca do Con go.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va da a par ti ci pa ção bra si le i ra na 

For ça Mul ti na ci o nal de Emer gên cia Pro vi só ria, au to ri-
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za da pelo Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni -
das pela Re so lu ção nº 1.484, de 2003, para a ci da de
de Bu nia, pro vín cia de Itu ri – Re pú bli ca De mo crá ti ca
do Con go.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são da re fe ri da par ti ci pa ção, 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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ORIGINAL Nº 493, DE 2003

Apro va a par ti ci pa ção bra si le i ra na
For ça Mul ti na ci o nal de Emer gên cia Pro-
vi só ria, au to ri za da pelo Con se lho de Se -
gu ran ça das Na ções Uni das pela Re so lu-
ção nº 1.484, de 2003, para a ci da de de
Bu nia, pro vín cia de Itu ri – Re pú bli ca De-
mo crá ti ca do Con go.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va da a par ti ci pa ção bra si le i ra na 

For ça Mul ti na ci o nal de Emer gên cia Pro vi só ria, au to ri-
za da pelo Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni -
das pela Re so lu ção nº 1.484, de 2003, para a ci da de
de Bu nia, pro vín cia de Itu ri – Re pú bli ca De mo crá ti ca
do Con go.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são da re fe ri da par ti ci pa ção, 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.

MENSAGEM Nº 281, DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Infor mo a Vos sas Exce lên ci as de que o Con se-

lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das apro vou, em 30 
de maio do cor ren te, a Re so lu ção nº 1.484 (2003),
que au to ri za o en vio de uma For ça Mul ti na ci o nal de
Emer gên cia Pro vi só ria para a ci da de de Bu nia, pro-
vín cia de Itu ri – Re pú bli ca De mo crá ti ca do Con go,
para em es tre i ta co or de na ção com a Mis são da Na -
ções Uni das na Re pú bli ca De mo crá ti ca do Con go
(MONUC), em par ti cu lar com o con tin gen te atu al-

men te des do bra do na que la ci da de, con tri bu ir para a
es ta bi li za ção das con di ções de se gu ran ça e a me lho-
ra da si tu a ção hu ma ni tá ria na que la ci da de, as se gu rar
a pro te ção do ae ro por to e das pes so as abri ga das em
Bu nia, e, se a si tu a ção re que rer, con tri bu ir para a se -
gu ran ça da po pu la ção ci vil, dos mem bros das Na-
ções Uni das e da pre sen ça hu ma ni tá ria na ci da de.

O con fli to ci vil na Re pú bli ca De mo crá ti ca do
Con go (RDC) eclo diu após a de po si ção do di ta dor
Mo bu to Sese Seko, em 1997. Os con fron tos en vol-
vem di ver sos gru pos ar ma dos que re pre sen tam as-
so ci a ções po lí ti cas, ét ni cas e, mes mo, exér ci tos vi zi-
nhos. Em 2002. sob os aus pí ci os das Na ções Uni das
e da União Afri ca na, fo ram as si na dos os mais re cen-
tes acor dos de paz para o pais, em Lu an da e Pre tó ria,
os qua is de ter mi na ram a re ti ra da das tro pas es tran-
ge i ras da RDC.

A pro vín cia de Itu ri, até no vem bro de 2002, es ta-
va ocu pa da por tro pas de Ugan da e Ru an da, em de -
zem bro de 2002 o Con se lho de Se gu ran ça das Na -
ções Uni das (CSNU) de ter mi nou, por meio da Re so-
lu ção nº 1.445 (2002), a re ti ra da das tro pas de Ugan -
da e Ru an da da re gião, o que foi fe i to pron ta men te,
es ta be le cen do-se, po rém, um va zio de po der.A si tu a-
ção de sen ca de ou a luta en tre mi lí ci as das et ni as
hema e len du pelo con tro le da ci da de de Bu nia.

As Na ções Uni das con du zem, des de 1999, uma 
ope ra ção de paz no Con go, a MONUC. No âm bi to
des ta mis são, 712 mi li ta res uru gua i os fo ram des lo ca-
dos para a ci da de de Bu nia, na pro vín cia de Itu ri, a fim 
de ga ran tir a se gu ran ça das ins ta la ções das Na ções
Uni das e su per vi si o nar a re ti ra da de tro pas ugan den-
ses que ha vi am in gres sa do no va men te na RDC. Com
o re a vi va men to do con fli to en tre he mas e len dus no
úl ti mo mês, a MONUC en con tra-se cer ca da em Bu-
nia, ten do cer ca de oito mil ci vis de pen den do de sua
pro te ção.

Em vis ta da si tu a ção de ses pe ra do ra, o Se cre tá-
rio-Ge ral Kofi Annan con sul tou os mem bros do Con -
se lho de Se gu ran ça so bre o en vio de for ça mul ti na ci-
o nal para res ta be le cer a paz na re gião e ga ran tir a se -
gu ran ça dos ci vis. A Fran ça ofe re ceu-se para en vi ar
tro pas, des de que com o con sen ti men to do Go ver no
con go lês, ugan den se e ru an den se, com a par ti ci pa-
ção de ou tros pa í ses e por pra zo de três me ses, até
que a MONUC pos sa re for çar sua pre sen ça em Itu ri,
ten do o Se cre ta ri a do das Na ções Uni das in for ma do
do in te res se do Go ver no fran cês na  par ti ci pa ção de
dois aviões Hér cu les bra si le i ros para re a li zar trans-
por te aé reo lo gís ti co da ci da de de Entte be, em Ugan -
da, a qual foi de fi ni da como base de ope ra ções, para
Bu nia.
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Esta mis são tem base es tri ta men te tem po rá ria,
com pre vi são de en cer ra men to no dia 1º de se tem bro
de 2003, com a fi na li da de de per mi tir que o Se cre tá-
rio-Ge ral re for ce a pre sen ça da MONUC na que la re -
gião.

Di an te do ex pos to e da ne ces si da de de pron ta
in cor po ra ção dos me i os bra si le i ros à for ça mul ti na ci o-
nal, es tou en vi an do duas ae ro na ves C-130 – Hér cu-
les – da For ça Aé rea Bra si le i ra, com equi pa gens de
vôo e equi pe de apo io, até um to tal de 50 mi li ta res, su -
je i to ao ne ces sá rio aval do Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos da le gis la ção em vi gor, es tan do em fase fi nal
de ela bo ra ção o le van ta men to dos re cur sos ne ces sá-
ri os para cus te ar a re fe ri da mis são.

A ces são de tais me i os é vis ta pelo Esta do Bra -
si le i ro como uma ra ti fi ca ção da pri o ri da de atri bu í da
ao re la ci o na men to do Bra sil com os pa í ses afri ca nos;
uma de mons tra ção da ca pa ci da de de mo bi li za ção do
País para co o pe rar na so lu ção de cri ses in ter na ci o na-
is, evi den ci an do cre den ci a is de le gí ti mo can di da to a
mem bro per ma nen te do Con se lho de Se gu ran ça da
ONU; uma ma ni fes ta ção do apo io do Bra sil às ins ti tu i-
ções mul ti la te ra is; e tam bém um ges to de so li da ri e da-
de com a Na ção Uru gua ia, cu jas tro pas es tão si ti a das
na Bu nia.

Bra sí lia, 27 de ju nho de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

É lido o se guin te:

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O pro je to
lido vai à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 526, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so I, do Re gi men to Inter no, para o PDS nº 382, de
2003.

Sala das Ses sões 2 de ju lho de 2003. – Tião Vi -
a na – Ney Su as su na – Lu cia Vâ nia – Pa tri cia Sa bo-
ya Go mes – Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de ur gên cia para o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 382, 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.)

Apro va do.

Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta
apre ci a ção da ma té ria, nos ter mos do art. 340, in ci so
I, do Re gi men to Inter no. (Pa u sa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 382, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 382, de 2003 (nº
493/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va a par ti ci pa ção bra si le i ra na For ça
Mul ti na ci o nal de Emer gên cia Pro vi só ria, au -
to ri za da pelo Con se lho de Se gu ran ça das
Na ções Uni das pela Re so lu ção nº 1.484, de 
2003, para a ci da de de Bu nia, pro vín cia de
Itu ri – Re pú bli ca De mo crá ti ca do Con go.

De pen den do de pa re cer da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião
Vi a na para pro fe rir pa re cer so bre a ma té ria,
em subs ti tu i ção à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

PARECER Nº 719, DE 2003
(De Ple ná rio)

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para pro fe-
rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se de ma té ria que diz
res pe i to à res pon sa bi li da de do Bra sil, no pla no in ter-
na ci o nal, na Ali an ça Inter na ci o nal dos Pa í ses Mem -
bros da Orga ni za ção das Na ções Uni das, ou seja, diz
res pe i to exa ta men te à pre sen ça de uma for ça in ter-
na ci o nal de paz no Con go, numa ten ta ti va de cum prir
as re so lu ções e as atri bu i ções in ter na ci o na is da
Orga ni za ção das Na ções Uni das.

Como a ma té ria está afe ta ao in ci so I do art. 49
da Cons ti tu i ção Fe de ral, en vol ve res pon sa bi li da de fi -
nan ce i ra do Esta do bra si le i ro e pre ci sa de apro va ção
do Con gres so Na ci o nal.

O pa re cer, pela re le vân cia da ma té ria, é in te i ra-
men te fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O pa re-
cer é fa vo rá vel.

Em dis cus são o Pro je to de De cre to Le gis la ti-
vo nº 382, de 2003 , em tur no úni co. (Pa u sa)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
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É o se guin te o pro je to apro va do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 382, DE 2003

(Nº 493/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va a par ti ci pa ção bra si le i ra na
For ça Mul ti na ci o nal de Emer gên cia Pro-
vi só ria, au to ri za da pelo Con se lho de Se -
gu ran ça das Na ções Uni das pela Re so lu-
ção nº 1.484, de 2003, para a ci da de de
Bu nia, pro vín cia de Itu ri – Re pú bli ca De-
mo crá ti ca do Con go.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va da a par ti ci pa ção bra si le i ra na 

For ça Mul ti na ci o nal de Emer gên cia Pro vi só ria, au to ri-
za da pelo

Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das
pela Re so lu ção nº 1.484, de 2003, para a ci da de de
Bu nia, pro vín cia de Itu ri – Re pú bli ca De mo crá ti ca do
Con go.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são da re fe ri da par ti ci pa ção, 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.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia, como Lí der. S. Exª
dis po rá de até seis mi nu tos.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, mar can do o iní cio do se mes tre, foi
lan ça do com pom pa o pro gra ma Pri me i ro Empre go
para a Ju ven tu de. Com mais de 1.000 con vi da dos,
en tre Go ver na do res, Mi nis tros, Par la men ta res e em -
pre sá ri os, foi fes ta de gen te gran de, ani ma da pela
ban da mi rim do Olo dum e com a par ti ci pa ção da
ONG Gen te, es tre la re cém-cri a da em tor no do pro-
gra ma ofi ci al.

Ao que pa re ce, na ela bo ra ção do pro gra ma não
hou ve a par ti ci pa ção dos pró pri os in te res sa dos, os jo -
vens. O as sun to se quer en trou em pa u ta nos fó runs e
re u niões das en ti da des de pro ta go nis mo ju ve nil. Tam-
pou co fo ram ou vi dos os edu ca do res so bre uma ques -
tão que afe ta nos sos ci da dãos em de sen vol vi men to.

Mas o que cha mou a aten ção é o cli ma fes ti vo
em que o Go ver no lan ça a cri a ção de 250 mil va gas
para aten der jo vens de ba i xa ren da e ba i xa es co la ri-

da de, no mo men to em que o de sem pre go atin ge os
ma i o res ín di ces dos úl ti mos anos. Ini ci al men te se rão
be ne fi ci a dos um em cada quin ze dos jo vens que se
en con tram fora do mer ca do de tra ba lho. A de so cu pa-
ção na fa i xa dos 16 aos 24 anos ul tra pas sa três mi -
lhões e se is cen tos de sem pre ga dos que fa zem par te
da Po pu la ção Eco no mi ca men te Ati va. Esse con tin-
gen te de jo vens re pre sen ta a me ta de dos de sem pre-
ga dos bra si le i ros.

Ain da que se anun cie pri o ri da de para os 250 mil
já ins cri tos no Sine, será ine vi tá vel uma cor ri da aos
pos tos de tra ba lho. Te mos a lem bran ça dos úl ti mos
tu mul tos no Rio, onde 30 mil pes so as, mu i tas com
cur so su pe ri or, dis pu ta vam uma vaga de gari. Como
se le ci o nar ra pa zes e mo ças que tan to pre ci sam de
opor tu ni da de sem co me ter in jus ti ças? E como aten -
der as di fe ren ças re gi o na is? Cer ta men te, onde há
ma i or de man da não ha ve rá em pre sas ca pa zes de ab -
sor ver a mão-de-obra.

O pró prio Mi nis tro Ja ques Wag ner, quan do es -
te ve no Se na do, du ran te uma au diên cia pú bli ca na
Sub co mis são da Cri an ça, do Ado les cen te e da Ju-
ven tu de, ad mi tiu que o Go ver no “não quer ge rar ilu -
são” e que so men te o cres ci men to eco nô mi co se ria
ca paz de ge rar em pre gos.

Não se es ta ria con tri bu in do para ge rar ilu são,
lan çan do um pro gra ma tí mi do com ta ma nha pom pa?
Mais di fí cil do que ge rar, é man ter o em pre go. Por que
nos sos jo vens ca ren tes es tão des pre pa ra dos para o
mun do do tra ba lho.

Um le van ta men to do Uni cef apon tou que dos 21 
mi lhões dos bra si le i ros de 12 a 17 anos, 8 mi lhões –
38% – vi vem em áre as de ris co, onde vi o lên cia, de -
sem pre go, de ses tru tu ra ção fa mi li ar, gra vi dez pre co-
ce, uso de dro gas e al co o lis mo fa zem par te da ro ti na.

Entre es ses 8 mi lhões, 1,3 mi lhão são anal fa be-
tos ou semi-anal fa be tos; 3 mi lhões es tão fora da es -
co la; 2 mi lhões, na fa i xa etá ria de dez a qua tor ze
anos, es tu dam e tra ba lham e 3,2 mi lhões, com ida des
en tre quin ze e de zes se te anos, ape nas tra ba lham.

Não há pro je to de ge ra ção de em pre go, por
mais bem-in ten ci o na do que seja, ca paz de en fren tar
essa re a li da de. Na ver da de, o tra ba lho as sa la ri a do
não é um ca mi nho na tu ral para sua vida adul ta. É um
en ga no. Nós es ta mos em uma cri se es tru tu ral sé ria
da eco no mia e o em pre go, tor na-se, cada vez mais,
es cas so.

Se a ques tão é em pre gar, já se dis põe de uma
lei – do Jo vem Apren diz – que de ter mi na co tas nas
em pre sas para a con tra ta ção. Sem in cen ti vos fis ca is,
nem re pas ses do Go ver no. A Lei nº 10.097, de 19 de
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de zem bro de 2000, que tra ta da apren di za gem dos
ma i o res de qua tor ze anos e me no res de de zo i to, es ti-
mu la ini ci a ti vas es ta du a is, mu ni ci pa is e de ONGs, de
re gu la men tar o in gres so no mer ca do de tra ba lho.

Con tu do, essa lei é pou co co nhe ci da pe las em -
pre sas e não pro duz me lho res re sul ta dos por con ta
da si tu a ção de es cas sez de em pre gos for ma is, não
ape nas no Bra sil, mas em todo o mun do.

Da mes ma for ma, te mos pro gra mas in te res san-
tes de es tí mu lo ao tra ba lho co mu ni tá rio, como o
Agen te Jo vem e o Uni ver si da de So li dá ria, mas fal ta
uma cul tu ra de va lo ri za ção da res pon sa bi li da de so ci-
al. Por suas ações, o pró prio Go ver no exal ta a ló gi ca
de que o eco nô mi co se co lo ca aci ma do so ci al. É a
edu ca ção que for ma va lo res; a prin cí pio, na fa mí lia,
de po is, na es co la e na co mu ni da de.

É apren den do a ser, a con vi ver, a fa zer e a co -
nhe cer que se cria a base edu ca ci o nal ca paz de es ti-
mu lar a au to no mia, a ca pa ci da de de as so ci ar idéi as,
de se ex pres sar e de tra ba lhar em equi pe, res pe i tan-
do di ver gên ci as de opi nião. Sem es ses com po nen tes,
Sr. Pre si den te, o jo vem pode até con se guir em pre go,
mas terá di fi cul da de em man tê-lo.

A va lo ri za ção do en si no fun da men tal, nos úl ti-
mos anos, au men tou a de man da pelo en si no mé dio,
mas o tra ba lho não foi con clu í do, pois nem to dos os
Esta dos con se gui ram apri mo rar cur rí cu los. Fal tam
profes so res sin to ni za dos com as de man das do mun -
do de hoje.

Ape sar des se di ag nós ti co, o Mi nis té rio da Edu -
ca ção já ma ni fes tou a in ten ção de uni ver sa li zar o en -
si no mé dio. É pena que essa ação não te nha sido fe i ta
con co mi tan te men te ao lan ça men to do Pri me i ro
Empre go. Trans for mar gra da ti va men te o en si no mé-
dio em obri ga tó rio para os que con clu em a oi ta va sé -
rie do en si no fun da men tal é im por tan te para ga ran tir
edu ca ção de qua li da de, com a pos si bi li da de de in ser-
ção na vida so ci al e pro du ti va.

Para com ba ter a eva são, prin ci pal men te do pe -
río do no tur no, é pre ci so am pli ar os pro gra mas de me -
ren da, fa ci li tar o trans por te e ga ran tir bol sas. Sem es -
que cer o in ves ti men to na bus ca de mais qua li da de do
en si no e no de sa fio da in clu são di gi tal, para que seja
um di fe ren ci al com pe ti ti vo de mer ca do para os ado-
les cen tes e jo vens.

Ide al se ria a am pla in te ra ção en tre edu ca ção e
tra ba lho, com ações ar ti cu la das de pro mo ção à sa ú-
de, es por te, la zer, cul tu ra e, prin ci pal men te, ga ran ti as
dos di re i tos.

Esta mos, por exem plo, per den do ter re no no
com ba te ao tra ba lho in fan til, que vol ta nas re giões

mais po bres do Nor des te, de vi do ao des ca so com o
Peti, sem es que cer uma das for mas mais dis si mu la-
das do tra ba lho in fan til: o do més ti co, que em pre ga
qua se 500 mil me ni nas.

Além da edu ca ção e do em pre go, se ria pre ci so
in ves tir na pre ven ção da vi o lên cia. Se gun do es tu do
da Se cre ta ria Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos, o cus to
mé dio para man ter uma cri an ça ou um ado les cen te
in fra tor in ter na do é de R$4 mil, o que sig ni fi ca um
des per dí cio de re cur sos, se con si de rar mos a taxa de
re in ci dên cia. Essa é uma de nos sas pre o cu pa ções na 
Sub co mis são da Ju ven tu de.

De sen vol ver ha bi li da des para o exer cí cio de uma 
pro fis são dig na que dê opor tu ni da de de se re a li zar
como ci da dão é um di re i to de nos sos jo vens. Mon tar
ofi ci nas e la bo ra tó ri os, ga ran tir com pu ta do res e mo-
der ni zar es co las exi ge in ves ti men to a lon go pra zo,...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Con sul to o Ple ná rio so bre a
pror ro ga ção da ses são por dez mi nu tos para que a
Se na do ra Lú cia Vâ nia, que es pe rou tan to tem po, pos -
sa con clu ir 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 dez mi nu tos.

A SRA.  LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Mu i to
obri ga da, Sr. Pre si den te, pela gen ti le za.

Con ti nu an do: mas nada im pe de que o Sesi, o
Sesc, o Se nai e o Se nar, que ofe re cem mo da li da des
edu ca ti vas em suas es co las, se jam de sa fi a dos a in -
clu ir cur rí cu los in te gra dos, de modo a al ter nar pe río-
dos en tre sala de aula no en si no mé dio e am bi en tes
pe da gó gi cos vol ta dos para a pro fis si o na li za ção. Des -
sa for ma, for ta le ce ri am, por um lado, as com pe tên ci-
as bá si cas do jo vem e, de ou tro, as com pe tên ci as vol -
ta das para o tra ba lho.

O Pri me i ro Empre go se ria uma so lu ção in te res-
san te, pois o mer ca do de tra ba lho re ce be ria jo vens
com boa for ma ção ge ral e com a prá ti ca ad qui ri da em
ofi ci nas bem equi pa das, prin ci pal men te se con tas-
sem com o apo io de em pre sas so ci al men te res pon-
sá ve is, en ga ja das in de pen den te men te de re ce be rem
ou não al gum tipo de in cen ti vo.

Por ou tro lado, in cen ti var os pro gra mas de es tá-
gio di mi nu i ria as re sis tên ci as à ale ga da fal ta de ex pe-
riên cia e ex ces so de en car gos so ci a is para a en tra da
de jo vens no mer ca do de tra ba lho. Para o Pro fes sor
José Pas to re, da USP, es pe ci a lis ta em re la ções de
tra ba lho, o es tá gio é uma re a li da de vi to ri o sa no Bra sil.
As em pre sas apro vam a par ce ria com as ins ti tu i ções
que in ter me de i am es ta giá ri os, como o Cen tro de Inte -
gra ção Empre sa Esco la. Vale des ta car que 50% dos
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es ta giá ri os aca bam sen do con tra ta dos com vín cu lo
em pre ga tí cio.

Cons tru ir al ter na ti vas iso la das de ocu pa ção,
em pre go e ren da para de ter mi na da fa i xa etá ria, no
mo men to em que o pro ble ma do de sem pre go é es tru-
tu ral, não po de rá re sol ver a ques tão da fal ta de opor -
tu ni da de para o in gres so do jo vem no mer ca do de tra -
ba lho, sob o ris co de es ti mu lar a subs ti tu i ção da mão
de obra por ou tra mais ba ra ta.

Ape sar de me ri tó ria, a im ple men ta ção pelo Go -
ver no do Pri me i ro Empre go im põe ou tras po lí ti cas pú -
bli cas, prin ci pal men te na área edu ca ci o nal. Só as sim,
a ju ven tu de po de rá bus car sua au to no mia, con tri bu in-
do com o pró prio pro ta go nis mo no pro ces so de de-
sen vol vi men to do País.

Essa ação não pode ser ace i ta como res pos ta à
ne ces si da de de im plan ta ção de um con jun to de po lí ti-
cas pú bli cas para uma po pu la ção que ur gen te men te
pre ci sa fa zer par te da agen da na ci o nal. Caso con trá-
rio, go ver nan tes es ta rão cor ren do o ris co de se rem
im pe li dos a cons tru ir ca de i as, em vez de es co las.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
do ra Lú cia Vâ nia, V. Exª per mi te-me um apar te?

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Con ce do
um apar te ao no bre Se na dor Edu ar do Aze re do.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
do ra Lú cia Vâ nia, que ro ape nas cum pri men tá-la pelo
seu opor tu no pro nun ci a men to. A atu a ção de V. Exª
como Pre si den te da Co mis são de Assun tos So ci a is já
de mons tra essa pre o cu pa ção. É re al men te fun da-
men tal que o Go ver no en fa ti ze o es tá gio, pois é um
tipo de pri me i ro em pre go, di ga mos as sim, e aca ba
sen do um pre pa ro fun da men tal para a nos sa ju ven tu-
de. Entre tan to, que ro ma ni fes tar aqui mi nha pre o cu-
pa ção – pre ten do abor dar este as sun to com mais
tem po – com a re du ção do per cen tu al de gas to com
edu ca ção, que está sen do dis cu ti da. Com a cha ma da
Lei Cal mon, foi de ter mi na do que 25% do Orça men to
dos Esta dos se ri am des ti na do à edu ca ção, o que é
fun da men tal para me lho rar esse se tor no Bra sil. Vejo,
com mu i ta pre o cu pa ção, que se dis cu te ago ra, com o
ace no fa vo rá vel do Go ver no Fe de ral, a re du ção des -
se per cen tu al de ma ne i ra in di re ta, por que 20% do
Orça men to dos Esta dos fi ca ri am fora da dis tri bu i ção,
o que na prá ti ca sig ni fi ca re du zir 1/5 – de 25% para
20% – do que se gas ta com edu ca ção. Isso con tra ria
o que V. Exª ex põe aqui: a ne ces si da de de que a edu -
ca ção seja apri mo ra da, no caso do en si no téc ni co, do
en si no pro fis si o na li zan te. Te mos, em Belo Ho ri zon te,
um exem plo mu i to bo ni to da Asso ci a ção di ri gi da pelo
em pre sá rio Ja i ro de Aze ve do, o pro je to Ci da de dos

Me ni nos, com um su ces so mu i to gran de exa ta men te
nes sa li nha de pre pa ro pro fis si o na li zan te, subs ti tu in-
do até a fun ção do Go ver no. O em pre sá rio Ja i ro de
Aze ve do faz, por meio de seus co la bo ra do res e vá ri as
em pre sas par ti ci pan tes do pro je to, o pre pa ro para o
mer ca do de tra ba lho. Por tan to, os meus cum pri men-
tos pelo pro nun ci a men to de V. Exª. De i xo esta pre o-
cu pa ção: não po de mos per mi tir que haja re du ção de
in ves ti men tos na edu ca ção; pelo con trá rio, de ve mos
sem pre bus car mais in ves ti men tos. Edu ca ção sig ni fi-
ca me lhor con di ção para a bus ca de em pre go, me lhor
pre pa ro con tra a vi o lên cia. Não po de mos con cor dar
com essa dis cus são que co me ça hoje no País.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agra de-
ço a V. Exª, Se na dor Edu ar do Aze re do. Qu e ro di-
zer-lhe que a pre o cu pa ção de V. Exª é tam bém a mi -
nha, quan do o Go ver no ace na com a re du ção de 20% 
na vin cu la ção dos re cur sos para as di ver sas áre as,
in clu in do as de edu ca ção e sa ú de. Ti rar re cur sos do
Fun def, uma gran de con quis ta da so ci e da de bra si le i-
ra, e des vin cu lar os re cur sos vin cu la dos pela Emen da
nº 29 da Sa ú de se ria re du zir to das as po ten ci a li da des
do SUS e da área de sa ú de em todo o País.

Agra de ço a V. Exª. Sr. Pre si den te, e para en cer-
rar as mi nhas pa la vras, de i xo re gis tra do aqui o voto
de pe sar pelo fa le ci men to de um gran de ho mem no
Esta do de Go iás, o Dr. Hé lio de Bri to, que teve uma
tra je tó ria de vida hon ra da, um ho mem ho nes to, de ter-
mi na do, po lí ti co exem plar, que mar cou a his tó ria do
nos so Esta do.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da pela pa ciên cia, pela to le rân cia e, 

prin ci pal men te, pela gen ti le za, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri ga do.

O as sun to que V. Exª trou xe à dis cus são é de vi tal im -
por tân cia e não pode es pe rar mais para ser re sol vi do.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 527, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro nos ter mos do art. 222 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, que se jam en ca mi nha dos
Vo tos de Con gra tu la ções ao Co man dan te Ge ral da
Bri ga da Mi li tar do Esta do do Rio Gran de do Sul, pelo
trans cur so, na data de hoje, do “Dia do Bom be i ro”,
bra vos he róis que co ti di a na men te ar ris cam-se para
sal var vi das e pela in te gri da de de nos so pa tri mô nio.

Ao Co man dan te Ge ral da Bri ga da Mi li tar do
Esta do do Rio Gran de do Sul, Co man dan te Nel son
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Pa fi a da che da Ro cha, Rua dos Andra des, 522, CEP
90020-002, Por to Ale gre (RS).

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. – Sér gio
Zam bi a si.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia en ca mi nha rá os vo tos de con gra tu la ções.

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio, Le o mar Qu in-

ta ni lha, Pe dro Si mon, Mo za ril do Ca val can ti, Au gus to
Bo te lho e Pa u lo Octá vio en vi a ram dis cur sos à Mesa
para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O ESPETÁCULO CORRE O RISCO
DE ADIAMENTO

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, em tem po de mu i tas pro mes sas, que
o Go ver no ecoa a ban de i ras des pre ga das, o gra ve
ris co é apre go ar por apre go ar, isto é, sem um só li do
fun da men to como base. É o caso do cha ma do es pe-
tá cu lo do de sen vol vi men to, que o Pre si den te ga ran tiu
com co me ço e data cer tos, o mês de ju lho, que já vai
cor ren do sol to.

No mí ni mo, está fal tan do im ple men tar a in-
fra-es tru tu ra so bre o qual deve tri lhar o tão de can ta-
do, e ne ces sá rio, cres ci men to. Por exem plo, os ju ros
per ma ne cem em pa ta mar ele va do e, se gun do es tu do
da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, di vul ga do
hoje, “os ju ros re a is ame a çam o es pe tá cu lo do cres ci-
men to es pe ra do pelo Go ver no.”

Se ria pre fe rí vel que o Pre si den te Lula ti ves se
sido mais co me di do, sem pre ju í zo, po rém, de se man -
ter oti mis ta. É que, na ver da de, a di fe ren ça en tre a
taxa Se lic e a in fla ção pro je ta da – que re sul ta na taxa
real de ju ros – su pe ra o ren di men to mé dio anu al que,
como ana li sa o jor nal O Esta do de S.Pa u lo, ti ve ram
os se to res pro du ti vos bra si le i ros des de 1995.

Como exem plo, o es tu do, re a li za do pelo pro fes-
sor Cel so Fun cia Lem me, da UFRJ, ad ver te que o
juro real su pe ra os 17%, en quan to o ma i or re tor no
anu al, o do se tor far ma cêu ti co, foi de 14%. Por tan to,
cres ci men to zero.

Tam bém se ria mu i to bom que o Pre si den te pu -
des se se ori en tar por es tu dos sé ri os, como esse, an -
tes de fa zer os anún ci os de que tan to gos ta. Os ju ros
ele va dos, que vi go ram hoje no País, re pre sen tam um
de ses tí mu lo ao in ves ti men to pro du ti vo.

Por isso, o pro fes sor Lem me vem ao en con tro
do que já sus ten tei nes te ple ná rio: os ju ros al tos afas -
tam qual quer pers pec ti va de re to ma da do de sen vol vi-
men to. Com o ris co agre ga do de apro fun da men to da
re ces são.

Re pi to, usan do pa la vras do pro fes sor da UFRJ,
“os ju ros in vi a bi li zam qual quer es pe tá cu lo”, mes mo
que seja o do Pre si den te. Infe liz men te, é a ver da de.

Pros si go no as sun to, para aqui men ci o nar tam -
bém o ar ti go do jor na lis ta Jo el mir Be ting, para quem,
“com a per da de 14,2% na ren da e de 12,8% no em -
pre go, te mos que o es pe tá cu lo do cres ci men to do go -
ver no Lula, pro mes sa de ba tis mo re no va da na se ma-
na pas sa da, vai ter de ex pli car-se na al tu ra do Na tal
por um ín di ce de cres ci men to real por ha bi tan te igual
a zero.”

Aque le jor na lis ta, es pe ci a li za do em eco no mia,
aler ta que o País não vai con se guir sair da “re tran ca
su i ci da em que se me teu, por sua pró pria con ta e ris -
co. Pelo me nos, en quan to o go ver no Lula de i xar-se fi -
car, tam bém ele, re fém de uma po lí ti ca mo ne ta ris ta
equi vo ca da, fe i ta de over do se de ar ro cho mo ne tá rio,
con ver ti do em mal ne ces sá rio.”

Jo el mir Bet ting cita tam bém a re cen te pro je ção
do Ban co Cen tral para o PIB 2003, com “um ra quí ti co
de sem pe nho de 1,5%”. E sen ten cia:

“O pri me i ro ano do Go ver no Lula está
li te ral men te que i ma do para a ban de i ra ele i-
to ral do par ti do sal va ci o nis ta. Ago ra, o go-
ver no do PT tem ape nas três anos para ar -
ran jar 10 mi lhões de em pre gos no vos (10
mi lhões e 600 mil, acres cen to eu, se le var-
mos em con ta o ín di ce de de sem pre go), do -
brar o va lor real do sa lá rio mí ni mo, ma tar a
fome de mi lhões de pa trí ci os e en ce nar o
es pe tá cu lo do cres ci men to du ra dou ro – com 
aus te ri da de fis cal e es ta bi li da de mo ne tá ria.”

Essa de ve ria ser a pre o cu pa ção do go ver no. E o
que te mos vis to não é nada dis so. Pre o cu pam-se os
pe tis tas em pu nir a bra va se na do ra He lo í sa He le na,
ten tan do im por-lhe a mor da ça, e, en quan to isso, a ten -
são no meio ru ral con ti nua cres cen do. Entre os go ver-
nis tas, a in di fe ren ça mar ca os pas sos do go ver no Lula, 
que ago ra já até so nha alto com re sul ta dos po si ti vos
nas ur nas das ele i ções mu ni ci pa is do pró xi mo ano.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, tra go ao ple ná rio do Se na do
Fe de ral uma pre o cu pa ção que tem ca u sa do mu i ta in -
qui e ta ção no seio da so ci e da de bra si le i ra. Re fi ro-me
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aos re cen tes atos pra ti ca dos pelo mo vi men to dos tra -
ba lha do res ru ra is sem-ter ra, cu jas con se qüên ci as
têm sido ab so lu ta men te da no sas para a con du ção da
po lí ti ca agrá ria do go ver no fe de ral.

Os jor na is de hoje es tam pam em suas man che-
tes o acir ra men to dos âni mos no cam po em vir tu de
da in ten si fi ca ção das in va sões e dos sa ques por par -
te do MST. Em Per nam bu co, cer ca de 90 la vra do res li-
ga dos ao mo vi men to sem-ter ra des vi a ram 4 ca mi-
nhões de uma ro do via es ta du al, fi ze ram 4 re féns e sa -
que a ram pelo me nos um dos ve í cu los, que trans por-
ta va bis co i to e ma car rão. Arma dos com fo i ces e fa-
cões, os tra ba lha do res blo que a ram a Ro do via PE-62
com tron cos e obri ga ram que os mo to ris tas des vi as-
sem os ve í cu los para uma es tra da vi ci nal, onde eram
vis to ri a dos. Para li ber tar os re féns pre sos e im pe dir o
sa que de mer ca do ri as, a Po lí cia Mi li tar in ter ve io,
quan do hou ve o dis pa ro de ti ros e mu i ta con fu são. Fe -
liz men te nin guém se fe riu no in ci den te, que po de ria
ter atin gi do pro por ções de tra gé dia. Os tra ba lha do res
ale ga ram que pro ce de ram des sa for ma por que o go -
ver no não te ria en tre ga do 1500 ces tas bá si cas pro-
me ti das às fa mí li as, den tro do Pro gra ma Fome Zero.

Em Bra sí lia, a ape nas 40 km do Pa lá cio do Pla -
nal to, no Nú cleo Ru ral Lago Oes te, cer ca de 200 fa mí-
li as li ga das ao MST in va di ram, há uma se ma na, a Fa -
zen da Cha pa di nha, cujo pro pri e tá rio te ria re for ça do a
se gu ran ça da fa zen da com 100 ho mens ar ma dos
para ex pul sar os sem-ter ra do lo cal. A Po lí cia de Bra -
sí lia con cen tra agen tes ci vis na área para ten tar evi tar
o con fron to en tre sem-ter ra e ja gun ços.

Em ra zão des ses epi só di os pre o cu pan tes, o
Pa lá cio do Pla nal to anun ci ou a an te ci pa ção para
hoje da re u nião do pre si den te da re pú bli ca com di ri-
gen tes do MST.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a si tu a-
ção no cam po é gra vís si ma e re quer a ação ime di a ta
dos po de res cons ti tu í dos para se evi tar que no vas tra -
gé di as ocor ram. É pre ci so se ava li ar com ur gên cia a
efi cá cia da po lí ti ca fun diá ria do go ver no fe de ral e pro -
por ajus tes para tor ná-la mais efi ci en te. A ile ga li da de
das ações pra ti ca das pe los mo vi men tos de tra ba lha-
do res sem-ter ra tem de ser apon ta da e os res pon sá-
ve is têm de ser pu ni dos.

Não se tra ta aqui de dis cu tir a le gi ti mi da de do
mo vi men to dos tra ba lha do res sem-ter ra, pois num
am bi en te de mo crá ti co como o nos so é na tu ral que os
di ver sos seg men tos so ci a is se or ga ni zem e re i vin di-
quem os seus di re i tos. Um País que tem as di men-
sões ter ri to ri a is do Bra sil e que pos sui ex ten sas áre as
apro ve i tá ve is para a ati vi da de agro pe cuá ria ain da
inex plo ra das não de ve ria en con trar di fi cul da des para

im ple men tar a sua po lí ti ca agrá ria. Entre tan to, não é o 
que te mos as sis ti do. A si tu a ção no cam po é de li ca da.
Os âni mos es tão exal ta dos e o go ver no fe de ral é qua -
se sem pre re fém da in tran si gên cia do mo vi men to
sem-ter ra.

A ati vi da de agro pe cuá ria tem de mons tra do se -
gui da men te a sua alta po ten ci a li da de. O se tor foi o
res pon sá vel pelo mo des to cres ci men to do PIB no úl ti-
mo ano. É cris ta li na a vo ca ção eco nô mi ca do nos so
País para o se tor pri má rio, que efe ti va men te re ú ne as
con di ções de ge rar os em pre gos ne ces sá ri os para
ocu par os mi lhões de bra si le i ros atu al men te sem tra -
ba lho. O in cen ti vo à ati vi da de agro pe cuá ria é tam bém
de fun da men tal im por tân cia para se con ter o êxo do
ru ral, cu jos re fle xos têm sido o au men to da mi sé ria e
da cri mi na li da de nas gran des ci da des bra si le i ras.

Se gun do da dos do Mi nis té rio do De sen vol vi-
men to Agrá rio, des de 1964 já fo ram as sen ta das 853
mil fa mí li as nos di ver sos pro gra mas do Go ver no Fe -
de ral. So men te no pe río do de 1995 a 2002, a quan ti-
da de de fa mí li as as sen ta das em todo o País su pe rou
635 mil. A re gião Nor te, na qual se in se re o meu Esta -
do, o To can tins, e onde se si tua a ma i or dis po ni bi li da-
de de ter ras do País, con cen trou o ma i or nú me ro de
fa mí li as as sen ta das, ou seja, mais de 354 mil. No To-
can tins, fo ram qua se 26 mil fa mí li as as sen ta das no
pe río do de 1995 a 2002. Esses nú me ros re ve lam os
es for ços do go ver no fe de ral em le var a efe i to a sua
po lí ti ca fun diá ria. No en tan to, para se ter uma idéia da 
di men são da ques tão agrá ria no nos so País, ape sar
de já ter mos tido qua se um mi lhão de fa mí li as as sen-
ta das des de 1964, cer ca de 800 mil fa mí li as já ca das-
tra das ain da aguar dam a sua opor tu ni da de de se rem
as sen ta das.

Enquan to o pro ces so de as sen ta men to se de-
sen vol ve as in va sões se mul ti pli cam. So men te no pe -
río do de 1996 a 2002 fo ram mais de 2.200 em todo o
País. As mor tes por con fli to agrá rio cres cem na mes -
ma pro por ção. Fo ram cer ca de 200 no pe río do de
1996 a 2002. Esses nú me ros as sus tam e exi gem a to -
ma da de pro vi dên ci as para de vol ver a paz ao cam po.

É pre ci so apu rar in dí ci os de que pes so as es tra-
nhas ao meio ru ral es te jam se in fil tra do no mo vi men to
sem-ter ra com fi na li da des di ver sas do ob je ti vo pri mor di-
al da or ga ni za ção que é o de dar aos tra ba lha do res do
cam po a opor tu ni da de de pro du zi rem ali men tos e ga-
ran tir a sub sis tên cia de suas fa mí li as. Não é pos sí vel
que pes so as de ca rá ter du vi do so, sem qual quer qua li fi-
ca ção para o tra ba lho ru ral, es te jam se apro ve i tan do do
mo vi men to com in te res ses es cu sos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a so lu ção
para a gra ve ques tão agrá ria no Bra sil re quer o en vol-
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vi men to de to dos os Po de res – Exe cu ti vo, le gis la ti vo e 
ju di ciá rio – na bus ca de al ter na ti vas para ace le rar o
pro ces so de as sen ta men to para as fa mí li as que efe ti-
va men te de se jam tra ba lhar na ter ra e dela ti rar seu
sus ten to. A lei, en tre tan to, tem de ser cum pri da. Não
se po dem to le rar ações que agri dem o di re i to à pro pri-
e da de, con sa gra do pela Cons ti tu i ção Fe de ral. A ma -
nu ten ção da or dem é de ver do Esta do, que tem à sua
dis po si ção ins tru men tos para ga ran tir o res pe i to à lei.
Espe ro, sin ce ra men te, que a re u nião do Pre si den te
Lula com li de ran ças na ci o na is do mo vi men to dos tra -
ba lha do res sem-ter ra si na li ze a ne go ci a ção de um
pac to, ca paz de ga ran tir que o cam po cum pra a sua
fun ção so ci al, qual seja, a de pro du zir cada vez mais
ali men tos para ma tar a fome do nos so povo e me lho-
rar o de sem pe nho da nos sa eco no mia.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, es ti ve re len do re cen te men te al guns tex -
tos que es cre vi em me a dos dos anos 90, tex tos que
qua se sem pre ser vi ram de base a pro nun ci a men tos
que fiz aqui des ta tri bu na ou que aca ba ram sen do pu -
bli ca dos em jor na is. Ao relê-los, no tei que – na área
so ci al – avan ça mos pou co, mu i to pou co, nos úl ti mos
cin co ou dez anos. Per ce bi tam bém que, em gran de
par te, es ses tex tos eram vol ta dos para a trá gi ca si tu a-
ção que vi vem os mi lhões de bra si le i ros que es tão à
mar gem do pro ces so eco nô mi co e so ci al.

Na que la épo ca re fle ti mu i to e es cre vi bas tan te
so bre a ex tre ma po bre za de uma im por tan te par ce la
da po pu la ção bra si le i ra. Con si de rei en tão, e jul go ain -
da hoje, que a gran de ex ten são do nos so País e o in -
ces san te mo vi men to de idas e vin das das cor ren tes
mi gra tó ri as aca bam mas ca ran do a dura re a li da de
dos mi lhões de bra si le i ros que não têm con di ções mí -
ni mas de so bre vi vên cia.

Escre vi, em me a dos dos anos 90, um pa rá gra fo
que tal vez não te nha de ser re to ca do ain da hoje:
“Sem ter ra, sem casa, sem em pre go, sem co mi da,
sem nada. Tra ta-se de um país ofi ci al, com 42 mi lhões
de ha bi tan tes, sem pro du to in ter no bru to, por que qua -
se nada pro duz, sem ar re ca da ção por que qua se
nada re ce be, sem in fla ção por que qua se nada come.
Essa mes ma po pu la ção é lem bra da, ape nas, a cada
qua tro anos, por que dela se exi ge, uni ca men te, como
do cu men to de iden ti fi ca ção o tí tu lo de ele i tor”.

Na mi nha opi nião, a mi gra ção in ter na tem di-
men sões tais que o Bra sil pode ser de fi ni do como “um 
país em mo vi men to, de nô ma des”. São mi lhões de

pes so as que, o tem po todo, se mo vi men tam ora em
di re ção às áre as de ex pan são agrí co la e de fron te i-
ras, ora aos cen tros ur ba nos, prin ci pal men te às re-
giões me tro po li ta nas.

A si tu a ção de mo grá fi ca bra si le i ra é ex plo si va.
Em 1970, tí nha mos no ven ta mi lhões de ha bi tan tes,
como can ta va aque la mú si ca que em ba lou a nos sa
se le ção na con quis ta da Copa do Mé xi co. Pas sa dos
trin ta anos so mos 170 mi lhões de ha bi tan tes. Li te ral-
men te, em três dé ca das o Bra sil in cor po rou uma po -
pu la ção pró xi ma da Ale ma nha, o país mais po pu lo so
da Eu ro pa Cen tral.

O Bra sil ti nha, em 1960, me nos da me ta de de
sua po pu la ção nas ci da des. Dez anos de po is, a per -
cen ta gem de pes so as vi ven do em cen tros ur ba nos
su bia a 56%. Cres cen do sem pre, a po pu la ção ur ba na
che ga a 68%, em 1980; e atin ge 75%, em 1990. “A po -
pu la ção ru ral é, hoje, quan ti ta ti va men te in fe ri or à de
1960, en quan to as ci da des se in cha ram em 80 mi-
lhões de bra si le i ros a mais do que na que la épo ca”,
ano tei em um de meus tex tos.

Escre vi, nos anos no ven ta, que os nos sos pés si-
mos in di ca do res so ci a is con fi gu ra vam, no Bra sil, um
ver da de i ro apart he id so ci al, onde só uma re du zi da par -
ce la da po pu la ção usu frui dos be ne fí ci os da mo der ni da-
de, en quan to a ma i o ria ain da vive uma si tu a ção que
pou co se di fe ren cia da re gis tra da na era da es cra vi dão,
no sé cu lo XIX. Isso per ma ne ce inal te ra do.

Afir mei em meus tex tos que um dos pro ble mas
mais gra ves do Bra sil e do mun do é o de sem pre go,
pelo que gera de mi sé ria e de de ses pe ran ça em to-
dos os pa í ses, mas es pe ci al men te nos mais po bres.
No nos so País, o im pac to da fal ta de opor tu ni da des
se agra va por que mi lhões de anal fa be tos ten tam,
sem su ces so, en trar em um mer ca do de tra ba lho que
exi ge, cada vez mais, es pe ci a li za ção e co nhe ci men to.
Pas sa dos tan tos anos, ago ra, nes te iní cio do sé cu lo
XXI, esse pa no ra ma per ma ne ce igual, ou pior, como
ates tam as mais re cen tes pes qui sas.

Tam bém es cre vi que, por mais bem in ten ci o na-
das que fos sem as cam pa nhas de so li da ri e da de e por 
mais com pe ten tes e éti cos que se jam seus men to res,
elas não são su fi ci en tes para pro vo car as trans for ma-
ções ne ces sá ri as, no Bra sil, para re ver ter esse es ta-
do de co i sas. Afir mei, e re a fir mo ago ra, que o Bra sil
tem de cons tru ir, com ur gên cia, um am plo pro je to na -
ci o nal de de sen vol vi men to que con tem ple não ape-
nas a área eco nô mi ca, mas tam bém, e prin ci pal men-
te, a área so ci al.

As so lu ções que apre sen tei à épo ca para re sol-
ver a gra ve cri se na ci o nal – so ci al e eco nô mi ca – se
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man têm. Acho que con ti nu a mos a es pe rar uma ver -
da de i ra re for ma agrá ria, com as sen ta men tos que se
lo ca li zem pró xi mos aos nú cle os ur ba nos de ori gem
das po pu la ções ru ra is ex pul sas para as ci da des. Um
ou tro ca mi nho, que apon tei em meus tex tos, se ria o
for ta le ci men to dos mu ni cí pi os de pe que no por te e
das re giões con si de ra das de pri mi das. Mas re co nhe ci
que essa é uma ta re fa das mais ár du as por que “os
par cos re cur sos pú bli cos ten dem a se des lo car, com
ma i or in ten si da de, para as re giões ge ra do ras des tes
mes mos re cur sos, por apre sen ta rem ma i o res pos si-
bi li da des de re tor no, em ter mos eco nô mi cos, e por
con cen tra rem, qua se sem pre, li de ran ças po lí ti cas
mais bem ar ti cu la das para a ne go ci a ção de fa ti as
mais su cu len tas dos or ça men tos pú bli cos”.

O que per ce bo, com o pas sar do tem po, é que
no Bra sil avan ça mos mu i to pou co no cam po so ci al. É
bem ver da de que a nos sa eco no mia cres ce em um
rit mo mu i to fra co há mais de vin te anos, e isso tem re -
tar da do, de cer ta for ma, a so lu ção dos pro ble mas so -
ci a is.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, de ci di pe dir à
Mesa que dê como lido esse pro nun ci a men to que é
um apa nha do dos meus tex tos so bre a com ple xa re a-
li da de bra si le i ra.

São os se guin tes os tex tos

Re fle xão so bre as lá gri mas dos ino cen tes

Nos ter mos de to dos os ver sí cu los da Bí blia Sa-
gra da. De to das as re li giões e de to dos os cre dos. Nos 
ter mos de to dos os ca pí tu los de to das as Cons ti tu i-
ções. De to dos os pa í ses, de to dos os po vos. Nos ter -
mos de to dos os re gi men tos, dis po si ti vos e pa rá gra-
fos, re que i ro à hu ma ni da de uma am pla re fle xão, a tí tu-
lo de exa me de cons ciên cia, para re ca pi tu lar os prin cí-
pi os que nor te a ram a cri a ção do uni ver so, no ta da men-
te quan to à obra edi fi ca da no sex to dia.

Tal re que ri men to se jus ti fi ca nos úl ti mos acon te-
ci men tos ve i cu la dos pela im pren sa mun di al, que con -
tra ri am os fun da men tos que nor te a ram a cri a ção do
ho mem, à ima gem e se me lhan ça do pró prio Cri a dor.

A to tal de sin te gra ção das re la ções hu ma nas e a
ba na li za ção da mor te têm, hoje, seus ver sos mór bi-
dos can ta dos em to das as lín guas e trans põem fron -
te i ras ge o grá fi cas. São ver sos que ri mam fome com
ge no cí dio, po der com bom bar de io, mi sé ria com mas -
sa cre. As ex pres sões de dor pelo ir re pa rá vel unem o
Lí ba no à Che chê nia, o Ha i ti a Bots wa na, o Za i re à
Bós nia, o Bra sil ao res to do mun do. É a glo ba li za ção
da bar bá rie.

É por isso que, se to dos os bra si le i ros ele ge rem
seu pró prio país como es tu do de caso na re fle xão
pro pos ta, não se li mi ta rão a ques tões que se cir cuns-
cre vem, ape nas, a seus li mi tes ge o grá fi cos. Aqui, vi -
vem mi lhões de mi se rá ve is, cuja dor não di fe re da dos 
de ma is fa min tos do Za i re ou de Bots wa na. A dor da
bala per di da, é a mes ma da do ar te fa to es con di do. A
dor do mas sa cre, é a mes ma da do bom bar de io.

São to dos se res hu ma nos cuja iden ti fi ca ção, na
ma i o ria das ve zes, se re duz a um nú me ro. De que va -
lem os no mes se a dor tem se cir cuns cri to, cada vez
mais, aos de mes mo so bre no me? Po de ri am ser Pe -
dros, Jo sés ou Se ve ri nos. Po dem ter mor ri do de “em -
bos ca da an tes dos vin te, ou de fome, um pou co por
dia”. Ou, quem sabe, “de ve lhi ce, an tes dos trin ta”.
São de Aca rí, ou de Vi gá rio Ge ral. Ou, ain da, do Ca -
ran di ru, da Can de lá ria, de Co rum bi a ra, de Ca ru a ru
ou de Cu ri o nó po lis. Ou, tal vez, de qual quer ou tro lu -
gar onde se mira o alvo ou se ati ra a esmo.

São inú me ros os te mas que po de ri am ser pri vi-
le gi a dos: o sen ti do da vida, o di re i to à ci da da nia, a
luta de si gual, a fome e a mi sé ria, os res quí ci os do
obs cu ran tis mo, a ter ra para pou cos, a cha ci na de in -
de fe sos, o mas sa cre de pre sos, de sem-ter ras e de
me no res aban do na dos, a cor rup ção, o uso po lí ti co da 
po bre za, o des ca so dos go ver nan tes, o abu so de po -
der, o dis cur so e a prá ti ca, en tre ou tros.

Como ori en ta ção, de ca rá ter ge ral, há que se re -
fle tir, em cada tema, so bre os ins tin tos de bes ti a li da-
de que têm mar ca do, ul ti ma men te, as re la ções en tre
ho mens e po vos, em nome do po der e da ga nân cia,
ou, até, em nome do nada. Há que se re fle tir, tam bém,
so bre as lá gri mas dos ino cen tes, como que or va lho
nas no i tes fri as das pe ri fe ri as ao re len to, ver da de i ros
cor re do res da mor te, ví ti mas da mi sé ria, das mi ras
clan des ti nas e ofi ci a is ou da ne cro se das fe ri das do
des ca so. Há que se re fle tir, ain da, so bre os que tom -
bam so bre a ter ra “que que ri am ver di vi di da”. Há que
se evi tar a re fle xão es té ril, o dis cur so va zio e as pro -
mes sas vãs e de ma gó gi cas. Há que se pro pi ci ar li ber-
da de de ma ni fes ta ção para to dos os par ti ci pan tes,
bran cos, ne gros, po bres, abas ta dos, mi gran tes, pre -
sos, anal fa be tos, do en tes, bra si le i ros, en fim.

O pão já não é nos so

O pão de cada dia já não é mais tão nos so. Por -
que o tri go é ar gen ti no, ca na den se, ame ri ca no, ale-
mão e, até, das Ber mu das. Nos úl ti mos dez anos, en -
ga ta mos a con tra-mar cha da his tó ria. Não mais,
como diz o po e ta, re co lhe mos cada bago do tri go.
Impor ta mos. O ali men to da ora ção que o Se nhor nos
en si nou se mul ti pli ca, cada vez mais, fora de nos sos
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cam pos. Em 1986, de bu lhá va mos qua se 6 mi lhões
de to ne la das de grãos de tri go. Hoje, mal pas sa mos
de 1,5 mi lhão. Há dez anos, pro du zía mos 80% de
nos so con su mo. Impor tá va mos 20%. Em 1995, os
per cen tu a is são os mes mos. Inver ti dos. Isso sig ni fi ca
que qua tro em cada cin co pãe zi nhos da úl ti ma for na-
da fo ram as sa dos com ma té ria-pri ma im por ta da. O
País se con ten tou com a cas ca e per deu o mi o lo.

Nada mais cons tran ge dor do que ter um quin tal
fér til e cul ti var, ape nas, o de se jo pelo fru to do vi zi nho.
O Rio Gran de do Sul e o Pa ra ná, por exem plo, que,
em 1987, pro du zi am, jun tos, mais de 5 mi lhões de to -
ne la das de tri go, nos úl ti mos anos não atin gi ram me -
ta de do que o País im por tou so men te da Argen ti na.

O Cen so Agro pe cuá rio de 1985 mos tra que, na -
que le ano, 91,3% dos es ta be le ci men tos tri tí co las per-
ten ci am a gru pos de área to tal aba i xo de 100 ha e
eram res pon sá ve is por 53,1% da pro du ção de tri go
no País. Eram mais de 130 mil es ta be le ci men tos, que
ocu pa vam mais da me ta de dos 2,5 mi lhões de hec ta-
res plan ta dos. Já em 1995, a área to tal de to dos os
es ta be le ci men tos tri tí co las no Bra sil não pas sa va de
1,0 mi lhão de hec ta res.

É evi den te que mu i tos des ses pe que nos agri-
cul to res bus ca ram al ter na ti vas em ou tras ati vi da des
ru ra is. Mas, como as in for ma ções ofi ci a is dis po ní ve is
so bre o al go dão, a soja, o mi lho, o fe i jão e o ar roz dão
con ta de que não hou ve evo lu ção sig ni fi ca ti va, em
ter mos de área cul ti va da, e que o va lor bru to da pro -
du ção des ses mes mos pro du tos é de cres cen te, é de
se ima gi nar que os pe que nos tri ti cul to res fer men tam
os con tin gen tes de mi gran tes que in cham os gran des
cen tros ur ba nos, à pro cu ra, iro ni ca men te, de um pe -
da ço de pão. E, na ma i or fa tia das ve zes, co men do o
que o di a bo amas sou. Tudo por que, em dez anos, fo -
ram que i ma das cer ca de du zen tas mil opor tu ni da des
de em pre go, so men te com a qua se er ra di ca ção da la -
vou ra tri tí co la. Não se tra ta de fa tos iso la dos. Esti-
ma-se que o País terá que im por tar, nes te ano, en tre
11,5 e 14,3 mi lhões de to ne la das de ali men tos, além
de de vo rar ou tros 5,5 mi lhões de seus es to ques.

A ver da de i ra po lí ti ca pa re ce ter sido a do “im -
por tar é o que im por ta”. E os US$250 mi lhões das im -
por ta ções de tri go de 1986 se trans for ma ram nos
US$910 mi lhões do úl ti mo ano. Impor ta mos mais e
pa ga mos idem. Se, em 1986, o tri go da Fran ça cus ta-
va US$90.70 a to ne la da, em 1995, o mes mo “pão
fran cês”, nas pa da ri as bra si le i ras, foi pro du zi do com
tri go ar gen ti no de US$154.11, ou ca na den se de
US$177.65.

Se o País se dig nar a far tar de pão os seus mi -
lhões de fa min tos e mi se rá ve is, ha ve rá de con ti nu ar a

re cor rer a quin ta is alhe i os ou a se va ler de um novo mi -
la gre da mul ti pli ca ção. Por que não há ali men to su fi ci-
en te, por mais que a co mu ni da de seja so li dá ria. E,
para pro du zir ali men tos, pa re ce não ha ver re le vân cia,
nem ur gên cia, em bo ra se te i me em edi tar, para a agri -
cul tu ra, qua se sem pre, me di das de ca rá ter pro vi só rio.
O se tor pa re ce me re cer pri o ri da de so men te quan do a
ina dim plên cia do cré di to ru ral ame a ça a in te gri da de do 
sis te ma fi nan ce i ro. Ou quan do ele de i xa de se cons ti tu-
ir no com bus tí vel que mo vi men ta as con tas ban cá ri as
dos gran des usi ne i ros pro du to res de ál co ol.

Os de fen so res das te ses li be ra li zan tes de ve ri-
am exer ci tar a co e rên cia de exi gir que os re cur sos bi li-
o ná ri os co lo ca dos à dis po si ção do sis te ma fi nan ce i ro
e de ou tros seg men tos pri va dos da eco no mia fos sem
alo ca dos, pelo “Esta do mí ni mo”, em ações de edu ca-
ção, sa ú de, se gu ran ça e, prin ci pal men te, de ali men-
ta ção da po pu la ção bra si le i ra.

Ví ti mas do des ca so e do aban do no

Pés des cal ços. Ros tos ru des e que i ma dos
pelo sol a sol. Mãos ca le ja das pe los gua tam bus na
lida diá ria dos ro ça dos. São os sem-ter ra, nos acos -
ta men tos das es tra das da vida, a su per por ras tros e 
a trans por pla cas in di ca ti vas de pe rí me tro ur ba no.

Frio cor tan te das pon tes e dos vi a du tos. Expres -
sões as sus ta das com as in cer te zas da es cu ri dão da
no i te. Ba ru lho en sur de ce dor dos au to mó ve is que tan -
gen ci am o meio-fio que lhes ser ve de so le i ra. São os
sem-casa, des pe ja dos da cons tru ção ci vil, onde le-
van ta vam os edi fí ci os, as man sões e os pa la ce tes
que, hoje, lhe ser vem, ape nas, de som bra e de ho ri-
zon te.

Fi las in ter mi ná ve is à pro cu ra das pla cas de
“pre ci sa-se”. Fe i ções de si lu di das com os avi sos de
“não há va gas”. São os sem-em pre go, cu jas car te i ras
de tra ba lho já não jus ti fi cam a ra zão do nome.

Mãos es ten di das nas es qui nas. Estô ma gos va -
zi os pela mi sé ria. São os sem-nada, ci da dãos de se -
gun da clas se, ví ti mas do des ca so e do aban do no.

Sem ter ra, sem casa, sem em pre go, sem co mi-
da, sem nada. Tra ta-se de um país ofi ci al, com 42 mi -
lhões de ha bi tan tes, sem pro du to in ter no bru to, por -
que qua se nada pro duz; sem ar re ca da ção por que
qua se nada re ce be; sem in fla ção por que qua se nada
come. Essa mes ma po pu la ção é lem bra da, ape nas, a
cada qua tro anos, por que dela se exi ge, uni ca men te,
como do cu men to de iden ti fi ca ção o tí tu lo de ele i tor.

Tra ta-se de uma ver da de i ra na ção, que pos sui
po pu la ção mas que su ge re não ter go ver no e que pa -
re ce ter per di do o ter ri tó rio. São co muns as ori gens. O 
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Bra sil de 1940 man ti nha 70% de seus ha bi tan tes no
cam po. O de 1950, 64%; o de 1960, 55%; o de 1970,
44%; o de 1980, 32%; o de 1990, 25%; o de hoje, pelo
me nos qua tro em cada cin co pes so as já ul tra pas sa-
ram a tal pla ca de li mi ta do ra de pe rí me tros. Por tan to, o 
ter ri tó rio que fal ta a essa po pu la ção nô ma de é o mes -
mo que se con cen tra sob do mí nio de um nú me ro
cada vez me nor de pes so as.

Os da dos mais re cen tes, di vul ga dos pela im-
pren sa, in di cam que 56,7% das ter ras bra si le i ras es -
tão nas mãos de, ape nas, 2,8% dos pro pri e tá ri os.
Mais ain da: me nos de 1% dos gran des pro pri e tá ri os
de tém 35,9% das ter ras.

A má dis tri bu i ção fun diá ria bra si le i ra não é um
fato iso la do. É par te de um mo de lo de de sen vol vi men-
to que co lo ca o País como o de mais alta con cen tra-
ção de ren da do pla ne ta, con for me da dos con ti dos no 
úl ti mo re la tó rio do Ban co Mun di al. Aqui, os 10% mais
ri cos pos su em 51,3% de toda a ren da na ci o nal ou os
20% mais opu len tos abo ca nham nada me nos que
67,5% de tudo o que é ge ra do no Bra sil. Ou seja, mais 
de dois ter ços da ren da pro du zi da no País pas sa pe -
los bol sos ou pe las con tas ban cá ri as de, ape nas, um
em cada cin co bra si le i ros.

O país ofi ci al tem cons ciên cia de que é im pos sí-
vel es ca mo te ar esse país real que tem in va di do não
ape nas par te dos 62,4% das ter ras con si de ra das im -
pro du ti vas e de que os con fli tos não se li mi tam aos
585 ca sos de tec ta dos, ou às 85.097 fa mí li as e 7,9 mi -
lhões de hec ta res en vol vi dos. Há o con fli to la ten te,
que ex tra po la os gran des cen tros ur ba nos e suas pe -
ri fe ri as e já se acu mu lam sob as ja ne las de to dos os
mu ni cí pi os bra si le i ros.

Se esse mes mo país ofi ci al ti ves se ado ta do po -
lí ti cas, nos úl ti mos 20 anos, que pro cu ras sem, pelo
me nos, man ter es tá vel a sua taxa de ur ba ni za ção, o
que sig ni fi ca ria man ter no cam po a po pu la ção de ori -
gem ru ral, atin gi ria a to ta li da de de sua po pu la ção
hoje con si de ra da aba i xo da li nha de po bre za e mais
do que o do bro de sua po pu la ção in di gen te, que po -
de ria es tar, ago ra, pro du zin do seus pró pri os ali men-
tos e, mais do que isso, ge ran do ex ce den tes que o
País im por ta para con tro lar as ta xas de in fla ção.

Nada mais pa ra do xal, por tan to, que o País man -
te nha, de um lado, tan tos po bres e in di gen tes, sem
casa, sem em pre go, sem co mi da, sem nada, em sua
gran de ma i o ria de ori gem ru ral, e, de ou tro, mais de
300 mi lhões de hec ta res de ter ras agri cul tá ve is, cer -
ca das e guar da das como re ser vas de va lor. Mais pa -
ro do xal, ain da, é que es ses mi lhões de bra si le i ros pa -
u ta ram toda sua ex pe riên cia de vida em ati vi da des ti -
pi ca men te ru ra is e, hoje, à fal ta de ter ra, não lhes res -

tam al ter na ti vas a não ser a sub mis são às exi gên ci as
de qua li fi ca ção do tra ba lho ur ba no. Pior: as su ces si-
vas cri ses eco nô mi cas, a ade qua ção da in dús tria aos
pro gres sos tec no ló gi cos e as po lí ti cas ado ta das no
sen ti do da es ta bi li za ção da eco no mia agra vam, ain da
mais, o qua dro. Antes, o cam po ex pul sa va e a ci da de,
bem ou mal, ab sor via. As po pu la ções que sa íam do
meio ru ral e das re giões mais po bres ba ra te a vam os
sa lá ri os ur ba nos. Hoje, o ru ral con ti nua ex pul san do,
mas o ur ba no, além de não ab sor ver, tam bém li be ra
mão-de-obra. So men te na Gran de São Pa u lo, já pas -
sam de 1,3 mi lhão os de sem pre ga dos. Ao de i xa rem
as fá bri cas, sem em pre go, en con tram-se com ou tros
tan tos que de i xa ram suas ter ras e for mam, jun tos, o
ma i or foco de ten são so ci al do País.

É pou co pro vá vel que a prin ci pal al ter na ti va de
ab sor ção de mão-de-obra vol te a ser a in dús tria. É
tese co mum que gran de par te do de sem pre go in dus-
tri al as su me ca rá ter es tru tu ral, isto é, não será re ver ti-
do, mes mo em si tu a ção de re cu pe ra ção eco nô mi ca.
É a in dús tria bra si le i ra acom pa nhan do os ven tos das
no vas tec no lo gi as. Tem-se, ain da, o agra van te de que 
os even tu a is no vos em pre ga do res con si de ram “ve-
lhos” os ma i o res de 45 anos.

A eco no mia in for mal já deu si na is mais do que
evi den tes de sa tu ra ção. Ca me lôs dis pu tam, acir ra da-
men te, cada pe da ço de cal ça da, à bus ca de con su mi-
do res e sob fuga dos fis ca is.

A agri cul tu ra se co lo ca, por tan to, como a al ter-
na ti va viá vel para a ma nu ten ção do em pre go e para a
ab sor ção da gran de mas sa de tra ba lha do res de sem-
pre ga dos. Nes te con tex to, a ques tão da ter ra de i xa de 
ser o gran de obs tá cu lo, como se tem co lo ca do ao lon -
go dos úl ti mos tem pos, e pode se trans for mar na
gran de so lu ção para os pro ble mas ge ra do res de ten -
são so ci al. Os ta bus ide o ló gi cos so bre a ques tão
agrá ria se trans for mam, por tan to, na cons ciên cia de
que exis tem ou tras co lo ra ções, que aque las me ra-
men te po lí ti cas, no seu tra ta men to.

Entre tan to, sabe-se que a mera dis tri bu i ção de
ter ras não vi a bi li za a re for ma agrá ria. As úl ti mas pes -
qui sas de mons tram que 22% das fa mí li as aban do na-
ram os as sen ta men tos ru ra is, por ine xis tên cia de con -
di ções de se man te rem em suas ati vi da des. Por ou tro
lado, a ren da mé dia fa mi li ar men sal, nos as sen ta-
men tos bem su ce di dos, al can ça a 3,7 sa lá ri os mí ni-
mos, va lor igual aos ven ci men tos mé di os do tra ba lha-
dor ur ba no, no País.

Por tan to, se há uma po pu la ção de sem pre ga da,
mas, em par ce la sig ni fi ca ti va, com lar ga ex pe riên cia
em ati vi da des ru ra is, ter ras fér te is e in ci dên cia de to -
dos os mi cro cli mas exis ten tes no pla ne ta e, se o go -
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ver no atri bu ir pri o ri da de efe ti va à re for ma agrá ria, a
ex pec ta ti va será oti mis ta quan to à re in cor po ra ção de
mi lhões de bra si le i ros a uma úni ca na ção, que pro-
duz, que gera ren da e em pre gos e, prin ci pal men te,
que se ali men ta. Um país não se cons trói fun da men-
ta do, eter na men te, em con ces sões fi lan tró pri cas e
so li dá ri as. Há que se edi fi car uma na ção de ver da de i-
ros ci da dãos, bra si le i ros que se iden ti fi cam não ape -
nas por nas ce rem so bre um mes mo chão, mas, es-
sen ci al men te, por que dele se sus ten tam.

Uma na ção de mi gran tes

“Não é lí ci to uti li zar-se do de sam pa ro e 
do de ses pe ro do povo como ar mas po lí ti-
cas. Não é ho nes to cri ar pers pec ti vas ri so-
nhas, mas vãs e te me rá ri as. Me nos, ain da,
quan do se tra ta de clas ses des fa vo re ci das,
que não de vem ser en ga na das com ilu só ri as
es pe ran ças”.

Tal fra se não foi re ti ra da de um dis cur so ao pé
de um tú mu lo qual quer em Co rum bi a ra ou em Eldo ra-
do de Ca ra jás. Nem se tra ta da ex ten são do con te ú do
de uma fa i xa de pro tes to de de sem pre ga dos, na Pra -
ça dos Três Po de res. Embo ra se jus ti fi cas se, per fe i ta-
men te, tam bém não é par te da ex po si ção que mo ti-
vou a cri a ção do Pro gra ma de Co mu ni da de So li dá ria.

Ela ocu pa es pa ço em uma das pri me i ras pá gi-
nas da men sa gem en ca mi nha da ao Con gres so Na ci-
o nal, re la ti va à Lei nº 4.504, que ins ti tu iu o Esta tu to da 
Ter ra.

Era o úl ti mo dia de no vem bro de 1964, exa ta-
men te sete me ses após aque la lon ga no i te, cuja es -
cu ri dão se es ten deu por mais de vin te anos.

Isso mos tra quão ten den ci o sos são os dis cur-
sos, prin ci pal men te quan do dis pa ra dos con tra a mi -
sé ria de um povo. Fo ram mais de duas dé ca das em
que a re for ma agrá ria re ce beu tra ta men to como
ques tão de se gu ran ça na ci o nal.

Em seu nome, trans fe ri ram-se os fo cos de ten -
são so ci al, prin ci pal men te aque les mais pró xi mos de
pro pa ga ção nos gran des cen tros ur ba nos, para as re -
giões con si de ra das va zi os eco nô mi cos e de mo grá fi-
cos. Cri a ram-se gran des pro je tos de as sen ta men to
na Ama zô nia e o Incra pas sou a se cons ti tu ir em ór -
gão de co lo ni za ção e qua se nada de re for ma agrá ria.
Mul ti dões se des lo ca ram em bus ca da ter ra pro me ti-
da. A pro pa gan da ofi ci al cu i dou de en vol ver co ra ções
e men tes na cren ça de que, man ti das a seca e a cer -
ca, era pos sí vel “ocu par as ter ras sem ho mens, com
ho mens sem ter ra”.

Cons tru iu-se, a par tir daí, um país em mo vi men-
to, de nô ma des. Me nos que um ca mi nho, uma en cru-
zi lha da cu jos pon tos de che ga da di vi di am-se en tre as 
áre as de ex pan são e de fron te i ra e os cen tros ur ba-
nos, prin ci pal men te as re giões me tro po li ta nas.

O Bra sil ti nha, em 1960, me nos da me ta de de
sua po pu la ção nas ci da des. Em 1970, 56%; em 1980,
68%; em 1990, 75%. A po pu la ção ru ral é, hoje, quan -
ti ta ti va men te, in fe ri or à de 1960, en quan to as ci da des
se in cha ram em 80 mi lhões de bra si le i ros a mais do
que na que la épo ca.

É como se, em me nos de qua tro dé ca das, as ci -
da des bra si le i ras re ce bes sem toda a po pu la ção atu al
da Ale ma nha, ou mais de duas ve zes a da Argen ti na,
ou de zes se is ve zes a do Pa ra guai, ou vin te e cin co
ve zes a do Uru guai, ou ain da, a da Fran ça, da Bél gi ca
e da Ho lan da, jun tas. Mais do que isso: esse país de
mi gran tes tem a me ta de de sua po pu la ção fora dos
mu ni cí pi os de ori gem e uma em cada três fa mí li as
bra si le i ras já se des lo cou, pelo me nos, seis ve zes
den tro do seu pró prio ter ri tó rio.

Tão ca u da lo sos quan to os flu xos mi gra tó ri os
que se cru za ram em to das as di re ções, nas es tra das
em po e i ra das de Ron dô nia, do Acre e do Pará, ou nas
ga res fri as de São Pa u lo e do Rio de Ja ne i ro, são os
rios de tin ta que se gas ta ram em dis cur sos, pro je tos e 
te ses, no par la men to, nos ga bi ne tes e nas uni ver si da-
des, so bre a re for ma agrá ria. Dis cur sos com es pe ran-
ças vãs, pro je tos com pers pec ti vas ilu só ri as e te ses
que se sus ten tam, qua se sem pre, no vá cuo do con -
tra di tó rio.

Hoje, já se mos tram in su fi ci en tes as pro pos tas
de so lu ções iso la das ou de trans fe rên ci as de fo cos de 
ten são so ci al, por que eles es pou cam, com a mes ma
in ten si da de, no Pará, em Ron dô nia, no Pa ra ná, no
Rio Gran de do Sul, ou em São Pa u lo. Não são fa tos
lo ca li za dos por que a con cen tra ção é par te de um mo -
de lo de de sen vol vi men to que co lo ca o País como o
de mais alta con cen tra ção de ren da de todo o pla ne ta.
No Bra sil, os 10% mais ri cos abo ca nham mais da me -
ta de de tudo o que é ge ra do. Ape nas dois em cada
dez bra si le i ros são do nos de mais de dois ter ços da
ren da na ci o nal. Embo ra to dos os dis cur sos, pro je tos e
te ses, 56,7% das ter ras bra si le i ras es tão nas mãos de
2,8% dos gran des pro pri e tá ri os ou me nos de 1% de les
de têm 35,9% do nos so chão. Não é à toa, por tan to,
que se con ta bi li zam, hoje, qua se 600 ca sos de con fli-
tos fun diá ri os, en vol ven do 85.000 fa mí li as. São nú me-
ros, re la ti va men te, ir ri só ri os, se com pa ra dos com os
con fli tos la ten tes. Os sem-ter ra, os sem-em pre go, os
sem-casa e os sem-nada não se cru zam mais em di re-
ções opos tas. Jun tam-se. Nos ro ça dos e nos an da i-
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mes, jun tam-se, tam bém, as frus tra ções e, com elas, a
cons ciên cia po lí ti ca. Já não se con ten tam mais, ape-
nas, com a ter ra pro me ti da. Nem mes mo com a ter ra
dada. Lu tam pela ter ra que, na sua per cep ção, lhes é
de vi da. Lu tam con tra a con tra di ção de um país com
qua se 17 mi lhões de mi se rá ve is fora da por te i ra dos
300 mi lhões de hec ta res de ter ras agri cul tá ve is, cer ca-
das e guar da das como re ser va de va lor, lon ge de cum -
prir a fun ção so ci al con sa gra da des de o Esta tu to da
Ter ra e ra ti fi ca da na Cons ti tu i ção de 1988.

Já não são as mes mas as men tes que de i xa ram
para trás o semi-ári do e as vi ú vas da seca e ba ra te a-
ram os sa lá ri os nos gran des cen tros ur ba nos. Nem as 
que se em bre nha ram na mata e in cor po ra ram o seu
tra ba lho para vi a bi li zar gran des pro je tos agro pe cuá ri-
os. Sem ter ra, sem em pre go, sem casa, sem nada,
mas com a cons ciên cia de que não são, mais, me ros
exér ci tos de re ser va.

E, é as sim que os mo vi men tos que, hoje, jun tam
ban de i ras de vem ser en ca ra dos. É bem ver da de que
não se pode afir mar que a ques tão agrá ria no Bra sil
man tém-se como ques tão mi li tar. O fato de o Mi nis té-
rio do Exér ci to co lo car à dis po si ção os 6 mi lhões de
hec ta res de sua pro pri e da de para fins de re for ma
agrá ria, bem como os ser vi ços ne ces sá ri os para sua
de mar ca ção, pa re ce se cons ti tu ir no ates ta do des ta
mu dan ça de con cep ção. Mas, é um gra ve erro con ti-
nu ar a tra tá-la como ques tão po li ci al, mes mo com a
tris te cons ta ta ção de que a co mo ção so ci al tem sido
pas sa ge i ra.

A re for ma agrá ria co lo ca-se, por tan to, como
uma ques tão so ci al, no seu sen ti do mais am plo. E a
ques tão so ci al, no Bra sil, já está ple na de dis cur sos e
de te ses. Mas, fal ta-lhe, ain da, um gran de pro je to.

O país dos clan des ti nos

Tris te con tra di ção. Uma ca i xa va zia de re mé di-
os em ba la va um bebê mor to há sete dias. Ele ha via
so bre vi vi do fora do úte ro por, ape nas, ou tros três
dias. Na que le cor po ma ter no, fran zi no e des nu tri do,
a pla cen ta te ria sido algo as sim como uma mor ta lha

Não ti nha nome. Po de ria ser João, José, Pe dro
ou Je sus. Ou, quem sabe, Se ve ri no, aque le que, se ti -
ves se “vin ga do”, mor re ria “de vi o lên cia an tes dos trin -
ta, de em bos ca da an tes do vin te ou de fome um pou -
co por dia”. Era mais um “zé-nin guém”. Aliás, ofi ci al-
men te, ele nem che gou a exis tir. Seus pais nada ti -
nham, nem para o sus ten to da vida, nem para o ri tu al
da mor te. Ele era mais um clan des ti no, como o ce mi-
té rio que, hoje, lhe ser ve de abri go.

Nin guém à vol ta da que la mesa de co zi nha, a
não ser a re por ta gem da Fo lha de S.Pa u lo. “Ne nhum

pa dre. Ne nhu ma lá gri ma. Ne nhu ma vela. Só pro ble-
mas e mos cas”. Aliás, aque la mesa de co zi nha pa re-
cia nun ca ter as sis ti do al guém à vol ta.

A cova rasa sob uma cruz tor ta, na me ta de da -
que le ce mi té rio clan des ti no já ocu pa da por “an ji-
nhos”, foi “tro ca da” por uma gar ra fa de ca cha ça. O
que de ve ria ser o “con so lo” à an gús tia do pai, se
trans for mou no “agra do” à be ne vo lên cia do co ve i ro in -
for mal, que te i ma va nos R$10,00 para não de i xar o
bebê “em cima da ter ra”.

A ma té ria, pu bli ca da no úl ti mo 17 de no vem bro,
exa la um che i ro tí pi co de es ta do de de com po si ção.
De uma so ci e da de que cri ou um país ane xo, fora do
prin ci pal. São 50 mi lhões de bra si le i ros clan des ti nos
em seu pró prio país. Não têm nome ofi ci al. Não têm
so bre no me. Não têm ida de for mal. Apa ren tam, mais
ou me nos. São fi lhos da mi sé ria. Na man che te da Fo-
lha, “Ana é só Ana, su põe ter 66 anos”.

So nham em mi grar para o Bra sil ofi ci al. Qu e rem,
além de ter, ser. Mas, qua se nun ca, con se guem ul tra-
pas sar a bar re i ra do des dém. São de si gua is em tudo
na vida. A mes ma Fo lha já pu bli cou ma té ria so bre a
for ma ção, no Bra sil, de uma ver da de i ra sub-raça, fru -
to da des nu tri ção, com es ta tu ra que já se com pa ra à
dos pig me us, com mé dia aba i xo dos 1,50 m. São os
cha ma dos “ga bi rus”. Um em cada cin co bra si le i ros
pos sui al tu ra que pode ser con si de ra da como na nis-
mo. A di men são do cé re bro, tam bém aba i xo das cur -
vas de nor ma li da de, pode acar re tar uma di mi nu i ção
da ca pa ci da de in te lec tu al em, até, 40%.

O País ofi ci al deve, ur gen te men te, ca mi nhar
além dos so lu ços das ca tás tro fes, das co mo ções das
des gra ças e, até, do re con for to das ora ções. Há um
mas sa cre do Ca ran di ru por dia nas clí ni cas ge riá tri-
cas e nas ma ter ni da des im preg na das por bac té ri as
as sas si nas. Há, no Bra sil, uma cha ci na da Can de lá ria
por hora, cu jos ne cro té ri os po dem ser, tam bém, as
me sas das co zi nhas dos de zes se is mi lhões de mi se-
rá ve is bra si le i ros.

O di re i to à ci da da nia não se re su me à obri ga ção
de vo tar. O tí tu lo de ele i tor não pode se cons ti tu ir num
pas sa por te para con ter râ ne os. A exis tên cia hu ma na
não se res trin ge, ape nas, à con ve niên cia das ele i-
ções. O tí tu lo de ci da da nia há que ser he re di tá rio. O
di re i to à vida ul tra pas sa os li mi tes das dis ci pli nas do
cur so de Ser vi ço So ci al. Algo as sim como a Eco no-
mia, que não se es go ta no tra ta men to do sis te ma fi -
nan ce i ro. A re a li da de es tam pa da pela Fo lha exi ge
uma le i tu ra mul ti dis ci pli nar, do pon to de vis ta dos as -
sis ten tes so ci a is, dos eco no mis tas, dos pro fis si o na is
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de sa ú de, dos edu ca do res, dos so ció lo gos, dos an tro-
pó lo gos, do Pre si den te e da Pri me i ra Dama.

Por mais ne ces sá ri as e bem in ten ci o na das que
se jam as cam pa nhas de so li da ri e da de, por mais com -
pe ten tes e éti cos que se mos trem os seus men to res,
não são su fi ci en tes para pro vo car as trans for ma ções
que a re a li da de está a im por. O País ain da es pe ra que 
se der ru be o muro que se pa ra o seu lado prin ci pal e
ofi ci al da sua por ção mar gi na li za da e clan des ti na. E
isso só será pos sí vel com um pro je to de de sen vol vi-
men to que se co lo que em pa ta ma res su pe ri o res aos
das dis cus sões so bre es ta bi li za ção, pri va ti za ção ou
re e le i ção. Se o tal muro é rí gi do em de ma sia, por que
se di men ta do du ran te tan tos anos de se gre ga ção po -
lí ti ca, cul tu ral, eco nô mi ca e so ci al, que se abram pas -
sa gens, em mão du pla. Que se abram fres tas nas
cons ciên ci as, que se apru mem as cru zes, que se
apro fun dem as co vas, que se en cham as ca i xas de
re mé di os, que se ali men tem as mães, que se jam vi -
go ro sos os fi lhos, que te nham nome e so bre no me,
que se jam al guém, que a mesa seja de co zi nha e que
o ar seja im preg na do pelo per fu me da vida. 

Da gê ne se do tra ba lho ao apo ca lip se do de sem-
pre go

“Tu co me rás o teu pão no suor do teu ros to”. A
gê ne se do tra ba lho, na lin gua gem bí bli ca, pa re ce
atri bu ir ao la bor o sen ti do de cas ti go, apli ca do ao
pe ca do da de so be diên cia. Afi nal, não fos sem a ser -
pen te e a maçã, con ti nu a ri am, hoje, to dos os se res
hu ma nos sen do acor da dos ao som de trom be tas
ce les ti a is, sem a obri ga ção de re ti rar “o sus ten to à
for ça de tra ba lho”.

Se essa é uma vi são ul tra pas sa da, em tem pos
mo der nos, quan do se pro cu ra des vin cu lar o tra ba lho
da mal di ção di vi na e se lhe em bu te va lo res hu ma nos
e pa pel fun da men tal na cons tru ção de um mun do
mais jus to, é bem ver da de que o som de tais trom be-
tas co le ti vas deu lu gar ao des per ta dor in di vi du al que
in ter rom pe a no i te mal dor mi da pelo cho ro da cri an ça
fa min ta ou pelo te mor do des pe jo imi nen te. Ou, quem
sabe, já des pe ja do, ao ron co do pri me i ro au to mó vel
que mor dis ca, apres sa do, o meio fio, que já lhe ser ve
de so le i ra. Expul so do tra ba lho, o ho mem já não pode
mais co mer o pão com “o suor de seu ros to”.

Se o tra ba lho é a con ti nu i da de da obra di vi na na
ter ra, que pe ca do ori gi nal te ri am co me ti do, hoje, es -
ses mi lhões de no vos Adãos, Pe dros, Evas, Antô ni os,
Ma ri as ou Se ve ri nos que lhes nega, até, o suor e o re -
ló gio de pon to? Se o tra ba lho é o elo en tre o ho mem e
o mun do e se trans for ma na pró pria con sis tên cia do
ser hu ma no, como de fi nir o de sem pre ga do e sua mis -

são la ten te de cons tru ir e trans for mar este mes mo
mun do?

O ver da de i ro cas ti go pa re ce ser, hoje, o de sem-
pre go. Já a ob ten ção de um tra ba lho, de um em pre go,
de um pos to de tra ba lho é qua se si nô ni mo de es tar
che gan do ao pa ra í so pos sí vel.

No Bra sil, já são mi lhões os que pro cu ram pelo
“pre ci sa-se” e de pa ram com o “não há va gas”. To dos
con ti nu am com suas ne ces si da des bá si cas diá ri as e
cons ti tu ci o na is de “edu ca ção, sa ú de, tra ba lho, la zer,
se gu ran ça, pre vi dên cia so ci al, pro te ção à ma ter ni da-
de e à in fân cia e as sis tên cia aos de sam pa ra dos”,
mas não pos su em mais, nem mes mo, o seu pró prio
dia de pa ga men to. Não é por aca so que os da dos ofi -
ci a is já apon tam mi lhões de in di gen tes cuja al ter na ti-
va ao re len to, são as pon tes e os vi a du tos, cada vez
mais dis pu ta dos, prin ci pal men te nas gran des ci da-
des, que tro ca ram o cres ci men to pelo in cha ço.

O Pro gra ma das Na ções Uni das para o De sen-
vol vi men to – PNUD ini ci ou a dé ca da en fa ti zan do que
o de sem pre go se ria a “ame a ça de vas ta do ra” dos
anos 90. Pas sa da a me ta de do pe río do, o prog nós ti co
ten de a se con fir mar. As ino va ções tec no ló gi cas já
ad qui rem fe i ções de ter ce i ro mi lê nio, mas sem apa -
gar os ras tros des cal ços do se gun do. Não se tra ta de
ne gar a im por tân cia do de sen vol vi men to tec no ló gi co,
mas não se ad mi te des co nhe cer que ele tem im pli ca-
do ex clu são so ci al.

Um país cuja his tó ria re ve ren cia a “lei dos se xa-
ge ná ri os”, que tor nou li vres os es cra vos com ida de
su pe ri or a 65 anos, ago ra amar ga a per ver si da de da
sua “lei dos qua dra ge ná ri os”, que con si de ra ve lhos
para o tra ba lho os bra si le i ros ma i o res de 45 anos. Ou, 
ain da, “in ca pa zes”, se gun do pes qui sa re cen te di vul-
ga da nos jor na is, aque les cuja car te i ra de tra ba lho
não re gis tra novo con tra to nos úl ti mos seis me ses.

Por tudo isso é que já se ob ser va, no Bra sil, um
ver da de i ro apart he id so ci al, onde uma par ce la cada
vez me nor da po pu la ção já usu frui da mo der ni da de
do sé cu lo XXI, en quan to a gran de ma i o ria ain da ar -
ras ta gri lhões aos mol des da es cra vi dão do sé cu lo
XIX. O que se deve re pen sar, por tan to, é, ain da, o
país do sé cu lo XX. O gran de muro des te fi nal de sé cu-
lo é, sem dú vi da, o de sem pre go, ge ra dor da mi sé ria e
da de ses pe ran ça. Há que se der ru bá-lo, mes mo que
para isso, se jam, tam bém, de mo li das dis cu tí ve is uto -
pi as cha ma das ne o li be ra is.

A op ção pre fe ren ci al pela am né sia

A his tó ria de um país nun ca pres cre ve. Qu e i-
mem-se os li vros e ela so bre vi ve rá na me mó ria de
seu povo. Mas a esse mes mo povo nem sem pre é
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per mi ti da a opor tu ni da de de co nhe cer toda a his tó-
ria de seu País. Caso con trá rio, que da ri am sem fun -
ção os seus his to ri a do res. Mas, po bres his to ri a do res
bra si le i ros! A pes qui sa his tó ri ca, no Bra sil, tem se
tor na do, cada vez mais, algo como um exer cí cio de
exu ma ção, por que nos sos prin ci pa is do cu men tos
pa re cem se trans for mar em ver da de i ros ar qui vos
mor tos.

Pelo me nos, é este o qua dro que re sul ta da ma -
té ria edi ta da em re por ta gem es pe ci al des te jor nal, no
úl ti mo dia 3 de se tem bro, sob o tí tu lo “Me mó ria do
Bra sil pode pa rar no lixo”. Ali, o que se mos tra é a op -
ção pre fe ren ci al pela am né sia. Do cu men tos im por-
tan tes para o res ga te da nos sa his tó ria ao sa bor de
tra ças e cu pins, en so pa dos pe las in fil tra ções de po -
rões e ga ra gens ofi ci a is. Escri tos que ins ti ga ram a po -
pu la ção a ocu par as ruas de todo o País com seu bra -
do pela éti ca na po lí ti ca e que pro pi ci a ram o im pe-
ach ment de um Pre si den te da Re pú bli ca e a cas sa-
ção de man da tos par la men ta res são tra ta dos, hoje,
como ver da de i ros es tor vos, ao de sa bri go do des ca so.
Tris te cons ta ta ção. Zero Hora mos trou que nos sa
“Ope ra ção Mãos Lim pas” re sul tou na apa rên cia suja
de um amon to a do de lixo.

Que se es pa lhe, en tão, todo esse “lixo” pe los
quin ta is de to dos os bra si le i ros, não só da que les que
ti ve ram o pri vi lé gio de ler a ma té ria de Zero Hora.
Quem sabe, daí, cada qual pos sa vas sou rar os fan-
tas mas re ma nes cen tes dos es que mas de cor rup ção,
que te i mam em se lo cu ple tar com o sa gra do di nhe i ro
dos hos pi ta is pú bli cos, das es co las, das cre ches e da
pró pria vida de mi lhões de bra si le i ros. Ou, en tão, que
se re ci clem to dos os pa péis uti li za dos nas in ves ti ga-
ções das CPIs do Impe ach ment e do Orça men to para 
pro pi ci ar o re la tó rio fi nal da CPI dos Cor rup to res. O
que se sabe é que ali se amon to am to dos os ele men-
tos ne ces sá ri os ao com ple men to das in ves ti ga ções
so bre os des vi os de re cur sos e a di la pi da ção do pa tri-
mô nio pú bli co. Ali tam bém es tão to das as in for ma-
ções que nor te a ram a apro va ção de re que ri men to de
mi nha au to ria, du ran te a vo ta ção do re la tó rio fi nal da
CPI do Orça men to, que re co men da a in ves ti ga ção,
ime di a ta, das ações dos agen tes cor rup to res.

Em al gum ou tro lu gar, in cer to e não sa bi do, se -
gun do o pró prio Mi nis té rio da Jus ti ça, em res pos ta ao
meu pe di do de in for ma ções, dor mi tam ou tros do cu-
men tos, aga sa lha dos por ou tras ca i xas amon to a das,
cuja po e i ra deve es con der as eti que tas in di ca ti vas
dos tra ba lhos da Co mis são Espe ci al de Inves ti ga ção
– CEI, que, tam bém, enu me rou atos de cor rup ção na
Admi nis tra ção Pú bli ca. Esta Co mis são foi cri a da pelo
ex-Pre si den te Ita mar Fran co, tão logo por mim pro-

pos ta, e ful mi na da pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so, já no 19º dia de seu man da to.

O meu re que ri men to de ins ta la ção da CPI dos
Cor rup to res tam bém foi en ca mi nha do para o ar qui vo
mor to. Deve ser um des ses pa péis fo to gra fa dos por
Zero Hora. Igual des ti no deve me re cer o meu pro je to,
apro va do pelo Se na do Fe de ral, que au to ri za o Se-
nhor Pre si den te a re cri ar a CEI. Como o tí tu lo da ma -
té ria ci ta da, eles se man têm como “me mó ria do Bra -
sil”. Mas po dem, tam bém, “pa rar no lixo”.

A re por ta gem do jor nal re gis tra o fla gran te do
que de ve ria se cons ti tu ir em cri me cor re la to ao de
que i ma de ar qui vo. As fo tos não ne ces si ta ri am de le -
gen da. Por que, como que que ren do es ti lha çar as len -
tes do fo tó gra fo, elas sig ni fi cam o gri to de dor da fal ta
de hos pi ta is, o si lên cio en sur de ce dor do anal fa be tis-
mo, o tre mor pelo frio e pelo medo no re len to das pon -
tes e dos vi a du tos e o re cla mo pro fun do dos es tô ma-
gos que se ali men tam ape nas da so li da ri e da de de
ou trem. Por tudo isso, li vro-me da pe ni tên cia pelo pe -
ca do da omis são e da cum pli ci da de. A luta pelo me -
lhor des ti no dos re cur sos pú bli cos é cláu su la pé trea
da mi nha pró pria his tó ria. Estou en ca mi nhan do re-
que ri men to ao Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral para 
que se jam to ma das as pro vi dên ci as ca bí ve is para o
caso. Estou re que ren do, tam bém, in for ma ções aos
Se nho res Mi nis tros res pon sá ve is pe los do cu men tos
ci ta dos na ma té ria, no sen ti do de que se jam apu ra-
das as res pon sa bi li da des e res ga ta das as in for ma-
ções que ain da se te i ma em de le tar.

Entre tan to, ain da se pode ex tra ir algo de po si ti-
vo na ma té ria de Zero Hora: a im por tân cia fun da men-
tal da im pren sa li vre e de mo crá ti ca. Sem ela, cer ta-
men te, não te ria ha vi do a CPI Col lor/PC. Sem ela, di fi-
cil men te se ria ins ta la da a CPI do Orça men to. Com
ela, quem sabe, a CPI dos Cor rup to res e as in ves ti ga-
ções da CEI re nas çam do pó.

Fe liz Na tal Novo

“Há um cho ro novo”. Esta ex pres são sig ni fi ca,
prin ci pal men te no in te ri or do país, o nas ci men to de
uma cri an ça. Não se co nhe ce ou tro exem plo de
sons, apa ren te men te tão con tra di tó ri os, cons ti tu í-
rem-se no mais afi na do co ral: o cho ro tão es pe ra do
jun ta-se, como que em uma me lo dia, aos sor ri sos
in con ti dos da fa mí lia. Tudo é fes ta. Não im por ta se
há, na que le mes mo mo men to, do ou tro lado da rua,
a par ti da de al guém mu i to pró xi mo. Afi nal, “são re-
tra tos da vida”, que se es tam pam em na ta is, pa i-
xões, mor tes e res sur re i ções.
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Mas, nes te mo men to, há um cho ro novo no ar.
Há que se pro cu rar, ao re dor de cada um, o que o mo -
ti va. Se a ale gria da che ga da ou se a dor da des pe di-
da. Há, cer ta men te, ao re dor de cada um, na ta is, pa i-
xões, mor tes e res sur re i ções.

Mas, hoje é Na tal. E as cas ca tas de lu zes en -
chem os olhos. E a mesa far ta en che os es tô ma gos.
Entre tan to, não são to dos os olhos que bri lham e,
para mi lhões de es tô ma gos, não é Na tal. É tem po de
pa i xão e mor te. Como que em um úni co re tra to, em
bran co e pre to.

O cli ma do Na tal é con ta gi an te. Pelo me nos na
ima gi na ção, o nos so de se jo é o de abra çar o mun do.
De re pen te, pa re ce que o me lhor pre sen te é es tar
pre sen te, é vi ver. Mas, se a vida é, para nós, o me lhor
pre sen te, por que não a en vol ve mos nos nos sos mais
be los la ços e não do a mos um pou co dela para quem,
dela, pou co, ou nada, tem?

É Na tal e Je sus nas ceu, de novo. Mas, mi lha res
de cri an ças que, como Ele, vi e ram ao mun do no ou tro
Na tal, não es tão co me mo ran do, hoje, o pri me i ro ani -
ver sá rio. Por que He ro des or de nou que fos sem mor -
tas to das as cri an ças me no res de dois anos. He ro des
que apre sen ta, hoje, a sua nova face, tra ves ti da na
fome e na mi sé ria. Tudo isto, tam bém, bem pró xi mo
dos atu a is Pôn ci os Pi la tos, que in sis tem em con ti nu ar
a la var as mãos.

Quem sabe o pró xi mo Na tal seja di fe ren te. Por -
que este está sen do igual aos an te ri o res. Pelo me nos
para os mi lhões de bra si le i ros, ir mãos ao al can ce do
nos so abra ço na ta li no, mas que não com pa re ce ram à 
nos sa mesa, que não brin da ram co nos co, que con ti-
nu am a ser os nos sos ver da de i ros “ami gos ocul tos”.
Quem sabe o pró xi mo Na tal, hoje can ta do em to dos
os ver sos, em to das as pro sas e em to das as lín guas,
seja sa u da do, no Bra sil, em to dos os so ta ques. Por -
que, nes te Na tal, ain da so mos a ma i or dis pa ri da de re -
gi o nal e pes so al de ren da do mun do.

O pró xi mo Na tal há que ser me lhor que este.
Para isto, hoje e to dos os pró xi mos dias, têm que ser
vés pe ras de Na tal. Há que se pre pa rar uma gran de
fes ta. Há que se plan tar o ar roz, o fe i jão, o mi lho, a
man di o ca, as fru tas. Para isto, há que se ter ter ra. Há
que se te cer a rou pa, há que se ar mar a mesa e há
que se cons tru ir o abri go. Para isto, há que se ter tra -
ba lho e sa lá rio. Há que se ter es co las, hos pi ta is e cre -
ches. Para tudo isto, há que se ter von ta de e de ci são
po lí ti cas.

Ain da bem que, logo após cada Na tal, há um
ano novo. E que, ain da para mu i tos, cada dia do ano
novo será, sem pre, como que no i te de Na tal. A es tes,
como di zia o po e ta, a bên ção. A bên ção to dos os que
se doam aos que nada têm além da es pe ran ça. A
bên ção ho mens pú bli cos que não se guem o exem plo
de Pi la tos, mas que pro cu ram man ter as mãos lim-
pas. A bên ção à im pren sa li vre e de mo crá ti ca e à sua
bus ca in ces san te da ver da de. A bên ção a to dos os ci -
da dãos, anô ni mos, nos an da i mes da cons tru ção e no
sol a sol do ro ça do. A bên ção, en fim, a to dos os que
so nham com um país mais dig no e que, ain da, man -
têm a ca pa ci da de de in dig nar-se.

Hoje é Na tal. E ama nhã, tam bém. Ao mes mo
tem po em que fes te jo o dia de hoje, pre pa ro me lhor o
dia de ama nhã. Por que hoje, tam bém, é vés pe ra. É o
dia an te ri or àque le que, es pe ro, seja de mesa far ta e,
prin ci pal men te, am pla. O tem po é de cho ro novo. Se
de ale gria, com par ti lha da. Se de tris te za, so li dá ria.
Que a mesa seja, por tan to, de co mu nhão e os no vos
tem pos, de res sur re i ção!

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS –
RR. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, há tem pos que o im pe ri a-
lis mo nor te-ame ri ca no de i xou de ser uma peça da
fic ção ci en tí fi ca dos co mu nis tas e se ins ta u rou mais
con cre ta men te em nos sa con tem po ra ne i da de, em
nos sa re a li da de ter ri to ri al. Pelo me nos, é as sim que
os bra si le i ros con ce bem essa nova sa nha in va so ra
dos Esta dos Uni dos na agro pe cuá ria do País. Cen-
te nas de gran des pro du to res nor te-ame ri ca nos ini ci-
a ram re cen te men te mo vi men to de com pra de ter ras
no Bra sil.

Tal de cla ra ção foi fe i ta pelo Mi nis tro da Agri cul-
tu ra, Ro ber to Ro dri gues, de po is de man ter con ver sa
com a Se cre tá ria de Agri cul tu ra do Se nhor Ge or ge W. 
Bush, du ran te re u nião em Was hing ton, con for me ma -
té ria pu bli ca da pela Ga ze ta Mer can til nos me a dos
de maio úl ti mo. Se gun do a re por ta gem, a Se cre tá ria
de Agri cul tu ra dos Esta dos Uni dos es ta ria pre o cu pa-
da com a ten dên cia atu al de re du ção de ren da dos
agri cul to res do Pri me i ro Mun do, de po is da pa u la ti na
que da do pro te ci o nis mo no se tor agrí co la.

Isso, na tu ral men te, se deve ao pro ces so ir re ver-
sí vel da glo ba li za ção eco nô mi ca, que fa vo re ce, no fi -
nal das con tas, as tran sa ções ex ter nas dos pa í ses
pe ri fé ri cos, cujo cus to mé dio de pro du ção, no que
tan ge ao se tor pri má rio, é fran ca men te mais ba ra to.
Sem dú vi da, os in ves ti do res do Pri me i ro Mun do
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acom pa nham, em ge ral, o gran de au men to da de-
man da por ali men tos nas pró xi mas dé ca das.

Não nos es pan ta, por tan to, o in te res se dos agri -
cul to res nor te -ame ri ca nos na trans fe rên cia de pro je-
tos de in ves ti men to para o Bra sil. Estu dos já apon tam
que, en tre 1993 e 2020, a de man da por soja no pla ne-
ta do bra rá, as sim como a de man da por car ne ex pan-
di rá na fa i xa dos 120%. Para se ter uma li ge i ra idéia
do vo lu me de man da do, pre vê-se que so men te a Chi -
na, até 2025, ele va rá sua taxa de con su mo de ali men-
tos em 204%. Ora, além do Bra sil, res tam pou quís si-
mos pa í ses em con di ções de aten der a tão gi gan tes-
ca de man da. Como é sa bi do, nos so País dis põe do
ma i or po ten ci al de cres ci men to em área e em pro du ti-
vi da de agro pe cuá ria do pla ne ta.

Do lado mais oti mis ta da no tí cia, te mos cer te-
za de que im pli ca rá ar ro ja das in ver sões ex ter nas
em tec no lo gia agro pe cuá ria, trans por tes, es tra das,
lo gís ti ca e ar ma ze na men to. De fato, além da ên fa se
na in fra-es tru tu ra, in ves ti men tos sig ni fi ca ti vos se-
rão des ti na dos à cri a ção de no vas in dús tri as li ga-
das ao se tor.

Nes sa ló gi ca, o Cen tro-Oes te bra si le i ro pa re-
ce ter sido se le ci o na do como es pa ço pri vi le gi a do
de in ves ti men to. Mato Gros so, To can tins e o oes te
ba i a no com põem o pe rí me tro den tro do qual os in -
ves ti do res nor te-ame ri ca nos pre ten dem ins ta lar
seus pro je tos de pro du ção agrí co la. Di an te des se
avan ço, o Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues pa re ce não
vis lum brar qual quer ame a ça a nos sa so be ra nia.
Pelo con trá rio, de i xa trans pa re cer cer to an se io pela 
en tra da de par ce i ros in ter na ci o na is. De acor do com 
os da dos do Mi nis té rio, tra ta-se de mais de 90 mi -
lhões de hec ta res de cer ra do à es pe ra de ex plo ra-
ção eco nô mi ca, sem der ru bar se quer uma ár vo re
da Flo res ta Ama zô ni ca.

Vale acres cen tar que, ao lado dos Esta dos Uni -
dos, tam bém Ingla ter ra e Ale ma nha já de mons tram
in te res se em in gres sar ca pi tal na agri cul tu ra bra si le i-
ra. Na tu ral men te, isso não é iné di to em nos sa his tó ria
de ocu pa ção e ex plo ra ção de ter ras por es tran ge i ros.
Há pelo me nos um sé cu lo que pro du to res eu ro pe us,
nor te-ame ri ca nos e ja po ne ses apos tam suas fi chas
agrí co las em ter ras bra si le i ras, em fun ção da
mão-de-obra ba ra ta e das ex ce len tes con di ções de
pro du ção, como cli ma, lu mi no si da de, dis po ni bi li da de
de água, qua li da de de solo e gran des ex ten sões de
ter ra.

Do lado me nos oti mis ta des sa ava lan che de fa -
zen de i ros nor te-ame ri ca nos no Bra sil, per ma ne cem
ve lhas dú vi das so bre nos so real con tro le so bre as
re gras que de ter mi nam e ga ran tem nos so con ce i to
de so be ra nia. Embo ra a le gis la ção bra si le i ra não
pre ve ja res tri ções mais ri go ro sas para aqui si ção de
imó ve is ru ra is por es tran ge i ros no in te ri or do País, o
De cre to nº 74.965, de 1974, que re gu la men ta a Lei
nº 5.709, de 1971, es ta be le ce em seu ar ti go quin to
que a soma das áre as ru ra is per ten cen tes a pes so as
es tran ge i ras, fí si cas ou ju rí di cas, não po de rá ul tra-
pas sar um quar to da su per fí cie dos Mu ni cí pi os onde
se si tu em.

Mais que isso, o mes mo ar ti go, no pa rá gra fo pri -
me i ro, reza que as pes so as de mes ma na ci o na li da de
não po de rão ser pro pri e tá ri as, em cada Mu ni cí pio, de
mais de 40% do li mi te fi xa do no ar ti go.Bom, tudo isso
se ria mu i to ope ra ti vo para a sal va guar da de nos sa so -
be ra nia se, lá pelo pé do mes mo ar ti go do de cre to aci -
ma men ci o na do, não se es ti pu las se, no pa rá gra fo ter -
ce i ro, que “será au to ri za da por de cre to, em cada
caso, a aqui si ção além dos li mi tes fi xa dos nes te ar ti-
go, quan do se tra tar de imó vel ru ral vin cu la do a pro je-
tos jul ga dos pri o ri tá ri os em face dos pla nos de de sen-
vol vi men to do País”.

Dito isso, na his tó ria do Bra sil, lo gi ca men te, não
têm sido pou cas as fi gu ras em ble má ti cas do “es tran-
ge i ro”, so bre quem a me mó ria na ci o nal ain da não se
can sou de re mo er es can da lo sos co men tá ri os. Das
“sa gra das” pro pri e da des do re ve ren do Moon aos ten -
tá cu los mo no po lis tas da trans gê ni ca Mon san to, to dos
es ses ato res e suas ne go ci a ções es tão cer ca das de
enor me sus pe i ta, na qui lo que diz res pe i to às suas re -
a is in ten ções ex plo ra tó ri as no Bra sil.

No en tan to, quan do re mon ta mos nos sa me mó-
ria um pou co mais atrás, o es pan to ain da é ma i or. Re -
fi ro-me mais es pe ci fi ca men te ao fa mi ge ra do Pro je to
Jari, mu i to co men ta do nos anos se ten ta, que se pres -
ta va a de vas tar nos sa Ama zô nia, em tro ca da in dus-
tri a li za ção do pa pel e da ce lu lo se. Con si de ra do um
dos ma i o res fra cas sos em pre sa ri a is do sé cu lo, o Jarí
foi fun da do em 1967 pelo mi li o ná rio nor te-ame ri ca no
Da ni el Ke ith Lud wig e deu pre ju í zos du ran te 32 anos.
Mas, à épo ca da ne go ci a ção, es ta va sen do be ne fi ci a-
do pela alta do pre ço da ce lu lo se nos mer ca dos in ter-
na ci o na is.

Com isso em men te, não te nho in te res se, evi-
den te men te, em pro mo ver uma crí ti ca ao in gres so
dos fa zen de i ros nor te-ame ri ca nos no Bra sil. Pelo
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con trá rio, os in ves ti men tos de fora são sem pre bem
re ce bi dos, dada nos sa con di ção de país de pen den te
de pou pan ça ex ter na. Com efe i to, de ve mos en ca rar
esse novo ci clo es tran ge i ro de ex plo ra ção das ter ras
bra si le i ras como mais um mo vi men to do ca pi tal in ter-
na ci o nal em bus ca de in ves ti men tos al ta men te pro du-
ti vos.

Nes se sen ti do, para con clu ir, re i te ro que, pro vi-
den ci a das to das as nos sas pre ca u ções ju rí di cas em
fa vor da sal va guar da de nos sa so be ra nia ter ri to ri al, o
Esta do bra si le i ro deve re ce ber com al vis sa re i ra dis-
po si ção o in te res se dos nor te-ame ri ca nos na agri cul-
tu ra bra si le i ra. Em suma, por mais que te nha mos des -
con fi an ça das re a is in ten ções dos agri cul to res es tran-
ge i ros, ain da não es ta mos na po si ção de re cu sar ta -
xa ti va men te in ves ti men tos cujo des do bra men to,
even tu al men te, po de rá sig ni fi car sub tra ção de ter ras
das mãos de bra si le i ros.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, na data de hoje, que ro pres tar uma
ho me na gem jus ta e ne ces sá ria ao Cor po de Bom be i-
ros, que hoje co me mo ra mais um ani ver sá rio de exis -
tên cia. Cri a do no dia 2 de ju lho de 1856, pelo im pe ra-
dor D. Pe dro II, atra vés do De cre to n° 1775. O im pe ra-
dor de cre tou a cri a ção do Cor po Pro vi só rio de Bom -
be i ros da Cor te e no me ou seu pri me i ro co man dan te,
o Ma jor do Cor po de Enge nhe i ros do Exér ci to, João
Ba tis ta de Cas tro Mo ra es Antas, com a mis são de co -
man dar e or ga ni zar a cor po ra ção.

A ins ti tu i ção co me mo ra, hoje, os seus 147 anos
de exis tên cia, de bra vu ra, de so li da ri e da de, de mis-
sões con si de ra das, mu i tas ve zes, im pos sí ve is. Qu e-
ro, nes ta ho me na gem, res sal tar tam bém os di ver sos
pa péis as su mi dos e de sem pe nha dos pe los sol da dos
que in te gram a ins ti tu i ção. O Cor po de Bom be i ros,
pela sua con du ta, nos trans mi te os prin cí pi os do res -
pe i to pela vida hu ma na, da so li da ri e da de en tre in di ví-
du os e os di ver sos po vos do pla ne ta. É esta cor po ra-
ção que, mu i tas ve zes, des lo ca seus con tin gen tes
para con tro lar e mi ni mi zar as fú ri as da na tu re za, se -
jam as inun da ções, in cên di os, ter re mo tos, fu ra cões e
ou tras ma ni fes ta ções in con tro lá ve is das águas, da
ter ra, do fogo e do ar.

As ações da ins ti tu i ção não se re su mem às re la-
ta das aci ma, vão mu i to além. A his tó ria da de fe sa am -
bi en tal em nos so país se con fun de com a his tó ria re -

cen te do Cor po de Bom be i ros. Estão pre sen tes em
to dos os ti pos de in cên di os e de sen vol ve ram tec no lo-
gi as pró pri as para o com ba te ao fogo, prin ci pal men te,
ao in cên dio flo res tal que, em al guns mo men tos,
trans for ma ram nos so país em alvo de crí ti cas in ter na-
ci o na is.

Estão pre sen tes na pre ven ção e com ba te aos
aci den tes re si den ci a is, nas co li sões de ve í cu los, nos
de sas tres aé re os, nos pos tos de sal va men tos ao lon -
go do li to ral bra si le i ro, nas es ta ções bal neá ri as e em
di ver sos ou tros lo ca is que exi gem a pre sen ça da que-
les que de di cam suas vi das para o sal va men tos de
ou tras vi das. Eles são, as sim, mo ti vo de or gu lho e res -
pe i to pela po pu la ção bra si le i ra.

Além des tes fe i tos, a ins ti tu i ção man tém pro gra-
mas dig nos de elo gi os e re co nhe ci men to: O pro gra-
ma de co le ta de le i te ma ter no me re ceu a aten ção da
UNICEF que con ce deu à Cor po ra ção o tí tu lo de ami -
go da cri an ça. Além dis so, o Pro gra ma Ama men ta ção
tem re ce bi do so li ci ta ções de aju da para im plan ta ção
de pro gra mas idên ti cos na ma i o ria dos Esta dos bra si-
le i ros. A con se qüên cia, mais vi sí vel, tem sido sua
con tri bu i ção para a di mi nu i ção da mor ta li da de in fan til.
Em Bra sí lia, no ano de 1980, o ín di ce de mor ta li da de
in fan til atin giu o per cen tu al de 28,5%. Já no ano de
2000, o ín di ce caiu para 8,4% no Dis tri to Fe de ral.
Sem dú vi da al gu ma, o Pro gra ma Ama men ta ção, teve
re le van te con tri bu i ção na sig ni fi ca ti va que da do ín di-
ce de mor ta li da de in fan til.

Ou tro pro gra ma dig no de nota é o tre i na men to
de cri an ças en tre 7 e 14 anos, de no mi na do “Pe que-
nos Bom be i ros”, com ob je ti vo de ca pa ci tar as cri an-
ças para ações de pri me i ros so cor ros, de como agi -
rem em caso de in cên di os re si den ci a is e evi ta rem ou -
tros aci den tes do mi ci li a res. Na mes ma li nha de con -
du ta, a ins ti tu i ção im plan tou o aten di men to pré-hos pi-
ta lar com a fi na li da de de pres tar os pri me i ros cu i da-
dos para sal va rem as ví ti mas de di ver sos ti pos de aci -
den tes.

Não pos so es que cer de men ci o nar os ines ti má-
ve is ser vi ços que a ins ti tu i ção tem pres ta do à po pu la-
ção do meu que ri do es ta do de Ro ra i ma. Nas 15 bri ga-
das de com ba te a in cên di os, o Cor po de Bom be i ros
exer ce li de ran ça fun da men tal, sen do que 3 de las es -
tão vol ta das para o com ba te aos in cên di os nas Uni -
da des de Con ser va ção; nas Esta ções Eco ló gi cas de
Ca ra ca raí e Ilha de Ma ra cá. Além do com ba te ao
fogo, o Cor po de Bom be i ros tem con tri bu í do de di ver-
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sas ou tras for mas para mi ni mi zar o so fri men to das
vá ri as et ni as que ha bi tam o meu es ta do.

A eles, o meu mais pro fun do res pe i to e ad mi ra-
ção.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, no dia 26 de ju nho, a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos do Se na do re a li zou au diên cia
pú bli ca, com a fi na li da de de dis cu tir o pro ble ma da
pro li fe ra ção dos con do mí ni os e lo te a men tos em ter -
ras pú bli cas no Dis tri to Fe de ral.

Na oca sião, di ver sas au to ri da des e re pre sen-
tan tes dos mo ra do res re co nhe ce ram a com ple xi da de
do pro ble ma, que vem se ar ras tan do há mais de duas
dé ca das, e a ne ces si da de de se bus car uma so lu ção
que, a um só tem po, pro te ja os ad qui ren tes de boa-fé
e não es ti mu le no vas ocu pa ções ir re gu la res, em de -
tri men to do pa tri mô nio pú bli co e do meio am bi en te.

Se gun do a ma i o ria dos ex po si to res, a re gu la ri-
za ção das áre as atu al men te ocu pa das pas sa, ne ces-
sa ri a men te, por al te ra ções na le gis la ção fe de ral vi-
gen te. Impor tan te res sal tar, tam bém, que par te dos
con do mí ni os está lo ca li za do em áre as per ten cen tes
à União Fe de ral.

Em face dis so, as su mi o com pro mis so de apre -
sen tar, num fu tu ro pró xi mo, um pro je to de lei que bus -
que ali ar a de fe sa do pa tri mô nio pú bli co e a pro te ção
ao meio am bi en te, com os le gí ti mos in te res ses dos
ocu pan tes de boa-fé. 

O pro ble ma da ocu pa ção ir re gu lar de ter ras pú -
bli cas no Dis tri to Fe de ral é gra vís si mo. Hoje, es ti-
ma-se que cer ca de 500 mil pes so as mo rem nes ses
con do mí ni os, que con ti nu am a se pro li fe rar, ape sar
dos es for ços das au to ri da des e, es pe ci al men te, do
Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os,
em de nun ci ar e pu nir os res pon sá ve is pela ven da dos 
lo te a men tos ir re gu la res.

O re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co na au-
diên cia Pú bli ca, aliás, fez ques tão de fri sar que a Lei
nº 6.766, de 1979, que ti pi fi ca o cri me de fra ci o na-
men to ir re gu lar de ter ras ur ba nas, pre vê pe nas mu i to
bran das para gri le i ros e au to ri da des car to ri a is en vol-
vi das no pro ces so de ven da ile gal de ter re nos.

Sr. Pre si den te, Ju lio Fab bri ni Mi ra be te, con sa-
gra do pe na lis ta bra si le i ro, de fen de que, da ori gem até 
os dias atu a is, “a pena sem pre teve o ca rá ter pre do-
mi nan te men te de re tri bu i ção, de cas ti go, acres cen-
tan do-se a ela uma fi na li da de de pre ven ção e res so ci-
a li za ção do cri mi no so.”

No caso es pe cí fi co da Lei nº 6.766, de 1979,
per ce be-se que a fi na li da de da pre ven ção não vem
sen do al can ça da, ten do em vis ta que a prá ti ca da
ocu pa ção ir re gu lar do solo ur ba no vem re cru des cen-
do com o pas sar dos anos.

Nes se sen ti do, jul ga mos opor tu na a apre sen ta-
ção de pro po si ção para al te rar a Lei nº 6.766, de
1979, au men tan do as pe nas re la ti vas aos ti pos pe na-
is de fi ni dos nos arts. 50 e 52, de modo efe ti var o ca rá-
ter pre ven ti vo da nor ma.

É re le van te des ta car que as con du tas ti pi fi ca das
nos ci ta dos dis po si ti vos são de di fí cil pro va em ju í zo,
o que re quer es for ço re do bra do do ór gão res pon sá vel
pela per se cu ção pe nal. Vale di zer que o au men to das
pe nas dará mais tem po ao ór gão mi nis te ri al para re a-
li zar seu tra ba lho, por que a pres cri ção da pre ten são
pu ni ti va tam bém será am pli a da, che gan do, em al-
guns ca sos, a 16 anos, quan do, atu al men te, não ul -
tra pas sa os 12.

Além dis so, o pro je to bus cou agra var a pena do
tipo pe nal des cri to no art. 52, cujo su je i to ati vo é o
agen te do Esta do res pon sá vel pelo re gis tro imo bi liá-
rio. Pela re da ção vi gen te, pune-se com mu i to mais vi -
gor o que lo te ou ter re nos ir re gu lar men te, do que a au -
to ri da de car to ri al que per fez re gis tro fal so.

Enten de mos que a con du ta do ser vi dor, que
exer ce um mú nus pú bli co, é mais re pro vá vel do que a
do ci da dão co mum que lo te ia in de vi da men te ter re no
pró prio. Com a fi na li da de de cor ri gir essa la cu na, o
art. 2º da pro po si ção atri bui ao ti tu lar de car tó rio imo -
bi liá rio, res pon sá vel por re gis tro de lo te a men to ou
des mem bra men to ir re gu lar, pena idên ti ca àque le que 
ven deu ou pro me teu ven der lote não re gis tra do.

Assim, para a res ga tar a fi na li da de pre ven ti va
dos dis po si ti vos de na tu re za pe nal da Lei nº 6.766,
de 1979, no sen ti do de de sa ce le rar a pro li fe ra ção
de no vos con do mí ni os e lo te a men tos ir re gu la res
em áre as pú bli cas, fe nô me no co mum no Dis tri to Fe -
de ral, con cla mo os ilus tres Se na do res a apo i ar o
pro je to que agra va as pe nas pre vis tas nos arts. 50 e 
52 des ta lei. 

Mu i to obri ga do.

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.

Está en cer ra da a pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 42 
mi nu tos.)
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Ata da 3ª Sessão Não Deliberativa, 
em 3 de julho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Pa u lo Paim, Ro dolp ho Tou ri nho, Pa pa léo Paes e Ga ri bal di Alves Fi lho

(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 pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 528, DE 2003

Re quer a cri a ção de Co mis são Par-
la men tar de Inqué ri to, com o ob je ti vo de
in ves ti gar as su ces si vas e vi o len tas in va-
sões de ter ras, pra ti ca das pelo cha ma do
Mo vi men to dos Sem Ter ra – MST.

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos a Vos sa Exce lên cia, nos ter mos

do art. 58, § 3º da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do
com o 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 por 11 (onze) se na do res ti tu la res e 6
(seis) su plen tes, para in ves ti gar, no pra zo de 180
dias, a ques tão da re for ma agrá ria no Bra sil, dos as -
sen ta men tos e, es pe ci al men te, para in ves ti gar ações
ilí ci tas, com su ces si vas e vi o len tas in va sões de ter -
ras, pra ti ca das pelo cha ma do Mo vi men to dos
Sem-Ter ra, con for me de nún ci as diá ri as da im pren sa
bra si le i ra, ex pos tas na jus ti fi ca ti va des se re que ri men-
to, mas, prin ci pal men te o am plo no ti ciá rio es tam pa do
na edi ção do dia 2 de ju lho de 2003, pelo jor nal O
Esta do de S. Pa u lo, (có pia in clu sa) aler tan do para os 
ris cos a que se ex põem a po pu la ção bra si le i ra e a
eco no mia da Na ção di an te do cli ma de in qui e ta ção
que tais mo vi men tos acar re tam. A re por ta gem do jor -
nal pa u lis ta ocu pa vá ri as pá gi nas da edi ção in di ca da,
sen do, ade ma is, a prin ci pal man che te de pri me i ra pá -
gi na, in clu in do ilus tra ção, em que são re la ta dos os
atos de sa ques a ca mi nhões par ti cu la res car re ga dos
de man ti men tos, em Per nam bu co. Na ma té ria, há in -
for ma ções anun ci an do que tais sa ques de ve rão con -
ti nu ar e até se in ten si fi car por todo o País.

As des pe sas re la ti vas ao fun ci o na men to des ta
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to fi cam or ça das em 
R$130.000,00 (cen to e trin ta mil re a is).

Jus ti fi ca ção

Se há algo por que deve o Bra sil se ba ter, com
mu i to de no do, por ser um se tor que his to ri ca men te
vem res pon den do pelo con tí nuo for ta le ci men to da
eco no mia na ci o nal, sem dú vi da se tra ta da agri cul tu-
ra. De fen dê-la, apo iá-la e bus car sua ex pan são, são
ações que re pre sen tam mu i to mais do que um sim-
ples de ver. Atu ar nes sa di re ção é im pe ra ti vo per ma-
nen te. Isso se im põe. À agri cul tu ra se deve a par te po -
si ti va da vi ra da da ba lan ça co mer ci al bra si le i ra. A
agri cul tu ra se deve a gran di o si da de da eco no mia pa -
u lis ta e a sua in dus tri a li za ção, for ja das gra ças ao bom 
en ca mi nha men to da ca fe i cul tu ra na que le Esta do.

Por mais evo lu í da, por mais in dus tri a li za da que
pos sa ser uma na ção – e da mos como exem plo o país 
mais po de ro so do uni ver so, os Esta dos Uni dos – a
agri cul tu ra, em qual quer par te do mun do, será sem -
pre um dos mais for tes seg men tos da eco no mia.

No Bra sil, do ta do de ter ras de alta fer ti li da de,
nos sa agri cul tu ra res pon de ge ne ro sa men te à se men-
te lan ça da nos cam pos, nos cer ra dos, em qual quer
la ti tu de, de Nor te a Sul do País. A agri cul tu ra não ape -
nas fez a pu jan ça des te País ad mi rá vel. Ela con ti nua
como o prin ci pal es te io de nos sa eco no mia. E te mos
vis to, dia-a-dia, ano-a-ano, no per ma nen te acom pa-
nha men to nas prá ti cas agrá ri as, a evo lu ção tec no ló-
gi ca des sa área, res pon sá vel pelo au men to da pro du-
ti vi da de. A Embra pa, por exem plo, como cen tro de ex -
ce lên cia em pes qui sa agro pe cu á ria, tem sido, des de
a sua cri a ção, a res pon sá vel por sig ni fi ca ti va par ce la
da mo der ni za ção des se se tor.

A nos sa agri cul tu ra, com sua fa i na por ve zes he -
rói ca, com os des bra va do res pe ne tran do com per se ve-
ran ça nas cha ma das fren tes agrí co las, ain da tem mu i to
es pa ço para cres ci men to e, con se qüen te men te, com
seu avan ço, o pró prio de sen vol vi men to do Bra sil.

Con tu do, essa po ten ci a li da de, que en can ta o
meio ru ral, com os cam pos co ber tos pelo ver de das
plan ta ções que pro du zem ali men tos para to das as
po pu la ções, vê-se ago ra di an te de ou tro som. E o ba -
ru lho ru i do so, in tem pes ti vo, des res pe i to so e an ti de-
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mo crá ti co de ba der ne i ros, mu i tas ve zes ali pre sen tes
a sol do de in te res sa dos na con tur ba ção da or dem pú -
bli ca do País. Esta mos nos re fe rin do às já cor ri que i-
ras, por que con sen ti das, in va sões de ter ras, co man-
da das pelo cha ma do Mo vi men to dos Sem-Ter ra.

O que se as sis te no Bra sil de hoje é uma si nis tra
e pe ri go sa es ca la da, que o go ver no to le ra de ma ne i ra
li cen ci o sa, por ve zes in de co ro sa. É a es ca la da da
agres si vi da de do Mo vi men to dos Sem-Ter ra, que já
não pode ser en ca ra do como mo vi men to so ci al efe ti-
vo, mas, an tes, como um par ti do po lí ti co de ca rá ter re -
vo lu ci o ná rio za pa tis ta, de li ran te e fa da do ao fra cas so,
até por que co me te o erro de re pe tir o za pa tis mo em
ple no sé cu lo XXI.

O ris co de esse mo vi men to ir res pon sá vel se tor -
nar in con tro lá vel está à vis ta e não têm sido pou cas
as ad ver tên ci as da im pren sa bra si le i ra e das pes so as
de res pon sa bi li da de, ante a gra vi da de do qua dro que
se vai con fi gu ran do no País. Nos sos jor na is lan çam
se gui dos aler tas, ad ver tin do que “a Amé ri ca La ti na
não se pode dar ao luxo de con tem po ri zar com pro je-
tos, que se vão tor nan do no tó ri os, de des man te la-
men to da de mo cra cia.” As ações com tais ob je ti vos
são cla ras, como o lan ça men to pelo es bu lha dor José
Ra i nha Jú ni or, de um cha ma do mega acam pa men to
no Pon tal do Pa ra na pa ne ma, no Esta do de São Pa u-
lo, para abri gar 5 mil fa mí li as e, nin guém du vi de, para
se trans for mar numa es pé cie de Esta do in de pen den-
te, para co man dar e ori en tar ações ir res pon sá ve is
para ori en tar múl ti plas in va sões de ter ras.

A cri a ção de uma Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, para atu ar como a CPI da Ter ra, é uma res -
pos ta al ti va, sé ria e res pon sá vel, para apre sen tar
con se qüên ci as. Será tam bém a co la bo ra ção do Po-
der Le gis la ti vo para um bas ta às ações do MST, que,
como ad ver te o jor nal O Esta do de S. Pa u lo, já vi rou
guer ri lha”.

Em man che te do O Glo bo, José Ra i nha Jú ni or
diz aber ta men te: “Re for ma, doa a quem doer,” o que
se as se me lha àque la his tó ria do “na lei ou na mar ra”,
do tem po das re for mas de base pre ten di das por João
Gou lart; lem bra tam bém o ra di ca lis mo que não ti nha
pé na re a li da de de Fran cis co Ju lião.

A CPI ora pro pos ta é, ade ma is, um aler ta que
che ga em tem po. Se este Go ver no não co i bir, não pas -
sar a en ca rar com ab so lu to cri té rio e fir me za os pas sos
ou sa dos e ir res pon sá ve is do Mo vi men to dos Sem-Ter -
ra, da qui a pou co, in ves ti do res do se tor agrí co la co me-
ça rão a fa zer min guar os in ves ti men tos; ha ve rá a re per-
cus são dis so na nos sa ba lan ça co mer ci al, no ní vel de
em pre go, em mu i tos mo men tos de frus tra ção em re la-
ção a uma eco no mia que po de ria cres cer, que po de ria
flo res cer, mas que co me ça a ser ame a ça da por que uns
pou cos, aves sos a um con ví vio ci vi li za do e pa cí fi co,

con fun dem com ati vi da de de mo crá ti ca algo que é vi -
si vel men te um des res pe i to à lei.

Como ob ser va ain da o jor nal O Esta do de S.
Pa u lo, “to dos os ór gãos do go ver no fe de ral, di re ta ou
in di re ta men te re la ci o na dos com a re for ma agrá ria, fo -
ram pre en chi dos pe los cha ma dos mo vi men tos so ci a-
is”, en ca be ça dos pelo MST e a Co mis são Pas to ral da
Ter ra (CPT). E, para se ter uma idéia de como anda a
dis po si ção do go ver no Lula, em dar com ba te a esse
bru tal des res pe i to à lei e à or dem pú bli ca, bas ta a ten-
tar ao que dis se o pró prio ou vi dor do Incra, que qua se
se tor nou re fém e so freu a ame a ça de ser amar ra do:
“há des res pe i to aos di re i tos hu ma nos e às pes so as; é 
o po de rio eco nô mi co se so bre pon do aos ex clu í dos da 
so ci e da de”. Quer di zer, o des res pe i to aos di re i tos hu -
ma nos, no caso, se ria por par te do dono da usi na que
não ofe re ce sua ter ra, be né vo la men te, aos in va so res!
Na mes ma li nha, o su pe rin ten den te-re gi o nal do Incra, 
afir mou: “É uma si tu a ção di fí cil, que só se re sol ve
quan do se der a ter ra.”

Com igual apre en são, o im por tan te jor nal diz
que, ao no me ar Mi guel Ros se to para o Mi nis té rio da
Re for ma Agrá ria, Lula se me ou ven tos. Ago ra co lhe
tem pes ta de. Pior é que o povo tam bém está sob a
mes ma tem pes ta de.

Do je i to que vai o MST, a re a ção que co me ça a
bro tar no País é a de fa zen de i ros que pro cu ram se ar -
mar, indo para o mes mo ter re no da ile ga li da de, mas
tão-so men te por que o MST está na ile ga li da de. A pros -
se guir as sim, logo o MST mer gu lha rá ain da mais na ile -
ga li da de, por que fa zen de i ros tam bém es ta rão mer gu-
lhan do na ile ga li da de. Com isso, ha ve rá, em vez de paz
no cam po, um cli ma de atri to, que não será bom do pon -
to de vis ta da es ta bi li da de po lí ti ca e que, com toda a
cer te za, ha ve rá de tra zer re per cus sões eco nô mi cas ne -
ga ti vas para o Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va, a quem se pode dar to dos os di re i tos, me nos o
de ser in gê nuo di an te do que se ri am os ob je ti vos ver da-
de i ros do Mo vi men to dos Sem-Ter ra.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. – Ga ri bal di
Alves – Cé sar Bor ges – Arthur Vir gí lio – José Agri pi-
no – Ante ro P. Bar ros – Efra im Mo ra es – Lú cia Vâ nia
– De mós te nes Tor res – Ga ri bal di Alves – Ro me ro
Jucá – Pa pa léo Paes – Mo za ril do Ca val can ti – Tas so
Je re is sa ti – Anto nio Car los – Ro dol fo Tou ri nho –
Edu ar do Aze re do – Ney Su as su na – Mão San ta –
Osmar Dias – Val dir Ra upp – João Ba tis ta Mot ta –
Luiz Otá vio – Jef fer son Pe res – Re gi nal do Du ar te –
Ro meu Tuma – Ser gio Ca bral – Jo nas Pi nhe i ro – Re -
gi nal do San ta na – Iris de Ara u jo – João Ri be i ro –
José Jor ge – Sér gio Gu er ra – Te o to nio Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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.
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Nos ter mos do art. 145 do Re gi men to Inter no,
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. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Logo que
en cer rar o Expe di en te, con ce de rei a pa la vra a V. Exª.

So bre a mesa, pro je tos de lei que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro dolp-
ho Tou ri nho.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI Nº 14, DE 2003 – CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União,
em fa vor dos Mi nis té ri os do Meio Ambi en te
e da Inte gra ção Na ci o nal, cré di to su ple men-

tar no va lor glo bal de R$12.107.035,00, para
re for çar do ta ções cons tan tes da Lei Orça-
men tá ria vi gen te.

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

Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da
União (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003), em
fa vor dos Mi nis té ri os do Meio Ambi en te e da Inte gra-
ção Na ci o nal, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$12.107.035,00 (doze mi lhões, cen to e sete mil,
trin ta e cin co re a is), para aten der às pro gra ma ções
cons tan tes do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta lei.

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

Bra sí lia,
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Avi so nº 661 – Su par/C. Ci vil

Bra sí lia, 30 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: Pro je to de Lei

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

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca re la-
ti va ao pro je to de lei que “abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor dos Mi nis té ri os do Meio Ambi en te
e da Inte gra ção Na ci o nal, cré di to su ple men tar no va -
lor glo bal de R$12.107.035,00, para re for çar do ta-
ções cons tan tes da Lei Orça men tá ria vi gen te”.

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.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

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

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

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

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

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

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

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

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní-
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va.

(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)
§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te

ar ti go, des de que não com pro me ti dos:
(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)
I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço

pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-1964)

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

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 4.591,
 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003

Dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en -
tre a re a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção
da des pe sa, so bre a pro gra ma ção or ça-
men tá ria e fi nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo
para o exer cí cio de 2003, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 8º Os cré di tos su ple men ta res e es pe ci a is

que vi e rem a ser aber tos nes te exer cí cio, bem como
os cré di tos es pe ci a is re a ber tos, re la ti vos aos gru pos
de des pe sa “Ou tras Des pe sas Cor ren tes”, “Inves ti-
men tos” e “Inver sões Fi nan ce i ras”, res sal va das as
ex clu sões de que tra ta o § 1º do art. 1º des te De cre to,
te rão sua exe cu ção con di ci o na da aos li mi tes fi xa dos
à con ta das fon tes de re cur sos cor res pon den tes.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros de Esta do do Pla -
ne ja men to, Orça men to e Ges tão e da Fa zen da po de-
rão, por meio de por ta ria in ter mi nis te ri al, ajus tar os
Ane xos II e VI des te De cre to em de cor rên cia dos cré -
di tos adi ci o na is que vi e rem a ser aber tos no exer cí cio
de 2003 à con ta das res pec ti vas fon tes de re cur sos,
des de que não com pro me tam a ob ten ção do su pe rá-
vit pri má rio es ta be le ci do na Lei nº 10.524, de 2002.
....................................................................................

DECRETO Nº 4.708, DE 28 DE MAIO DE 2003

Alte ra os Ane xos I, II, III, IV, V, VI, VII,
XII, XIII e XIV, e os arts. 1º e 7º do De cre to
nº 4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003, que
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dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en tre a re -
a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção da des pe-
sa, so bre a pro gra ma ção or ça men tá ria e fi -
nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo para o exer cí-
cio de 2003, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PROJETO DE LEI Nº 15, DE 2003-CN

Abre aos Orça men tos Fis cal e da Se-
gu ri da de So ci al da União, em fa vor dos Mi -
nis té ri os do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão e das Ci da des, cré di to su ple men tar
no va lor glo bal de R$95.109.031,00, para
re for ço de do ta ções con sig na das na Lei
Orça men tá ria vi gen te.

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

Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.640, de 14 de

ja ne i ro de 2003), em fa vor dos Mi nis té ri os do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão e das Ci da des, cré di to
su ple men tar no va lor glo bal de R$95.109.031,00 (no -
ven ta e cin co mi lhões, cen to e nove mil, trin ta e um re -
a is), para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo
I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os
à exe cu ção do dis pos to no art. 1º de cor re rão de:

I – su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do no Ba lan ço Pa -
tri mo ni al da União do exer cí cio de 2002, no va lor de
R$62.720.682,00 (ses sen ta e dois mi lhões, se te cen-
tos e vin te mil, se is cen tos e oi ten ta e dois re a is); e

II – anu la ção par ci al de do ta ções or ça men tá ri-
as, con for me in di ca do no Ane xo II des ta lei, sen do
R$4.319.470,00 (qua tro mi lhões, tre zen tos e de ze no-
ve mil, qua tro cen tos e se ten ta re a is) da Re ser va de
Con tin gên cia.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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Avi so nº 662 – Su par/C. Ci vil

Bra sí lia, 30 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: Pro je to de Lei.

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

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca re la-
ti va ao pro je to de lei que “abre aos Orça men tos Fis cal
e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor dos Mi nis-
té ri os do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão e das
Ci da des, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$95.109.031,00, para re for ço de do ta ções con sig-
na das na Lei Orça men tá ria vi gen te”.

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.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

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

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

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

DO 3-6-1964)
§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te

ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do
no DO 3-6-1964)

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

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 10.524, DE 25 DE JULHO DE 2002

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.

....................................................................................
Art. 61. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi -

ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o de ta-
lha men to es ta be le ci dos na lei or ça men tá ria anu al,
en ca mi nha dos pelo Po der Exe cu ti vo ao Con gres so
Na ci o nal, pre fe ren ci al men te, nas pri me i ras quin ze-
nas de maio e ou tu bro.

§ 1º Obser va do o dis pos to no ca put des te ar ti-
go, o pra zo fi nal para o en ca mi nha men to dos re fe ri-
dos pro je tos é 15 de ou tu bro de 2003.

§ 2º Os cré di tos a que se re fe re o ca put des te ar-
ti go se rão en ca mi nha dos de for ma con so li da da de
acor do com as áre as te má ti cas de fi ni das no Pa re cer
Pre li mi nar so bre a pro pos ta or ça men tá ria para 2003.

§ 3º O dis pos to no ca put não se apli ca quan do a
aber tu ra do cré di to for ne ces sá ria para aten der no vas
des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter cons ti tu ci o nal ou le gal.

§ 4º Acom pa nha rão os pro je tos de lei re la ti vos a
cré di tos adi ci o na is ex po si ções de mo ti vos cir cuns tan ci-
a das que os jus ti fi quem e que in di quem as con se qüên-
ci as dos can ce la men tos de do ta ções pro pos tas so bre a
exe cu ção das ati vi da des, dos pro je tos, das ope ra ções
es pe ci a is e dos res pec ti vos sub tí tu los e me tas.

§ 5º Cada pro je to de lei de ve rá res trin gir-se a
um úni co tipo de cré di to adi ci o nal, con for me de fi ni do
no art. 41, I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.

§ 6º Para fins do dis pos to no art. 165, § 8, da
Cons ti tu i ção e do § 5º des te ar ti go, con si de ra-se cré -
di to su ple men tar a cri a ção de gru po de na tu re za de
des pe sa em sub tí tu lo exis ten te.

§ 7º Os cré di tos adi ci o na is des ti na dos a des pe-
sas com pes so al e en car gos so ci a is se rão en ca mi-
nha dos ao Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio de
pro je tos de lei es pe cí fi cos e ex clu si va men te para
essa fi na li da de.
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§ 8º Os cré di tos adi ci o na is apro va dos pelo Con -
gres so Na ci o nal se rão con si de ra dos au to ma ti ca men te
aber tos com a san ção e pu bli ca ção da res pec ti va lei.

§ 9º Nos ca sos de cré di tos à con ta de re cur sos
de ex ces so de ar re ca da ção, as ex po si ções de mo ti-
vos con te rão a atu a li za ção das es ti ma ti vas de re ce i-
tas para o exer cí cio, apre sen ta das de acor do com a
clas si fi ca ção de que tra ta o art. 10, III, des ta Lei.

§ 10. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi ci-
o na is so li ci ta dos pe los ór gãos dos Po de res Le gis la ti-
vo e Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co da União, com
in di ca ção dos re cur sos com pen sa tó ri os, ex ce to os re -
cur sos des ti na dos a pes so al e dí vi da, se rão en ca mi-
nha dos ao Con gres so Na ci o nal no pra zo de até 30
(trin ta) dias, a con tar da data do pe di do, ob ser va dos
os pra zos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 11. Os pro je tos de lei de cré di tos adi ci o na is
des ti na dos a des pe sas pri má ri as que te nham por fon -
te re cur sos de ori gem fi nan ce i ra de ve rão con ter de-
mons tra ti vo de que não afe tam o re sul ta do pri má rio
anu al pre vis to no Ane xo de Me tas Fis ca is des ta Lei,
ou in di car as com pen sa ções ne ces sá ri as, em ní vel
de sub tí tu lo.

§ 12. (VETADO)
§ 13. (VETADO)
§ 14. (VETADO)

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

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

DECRETO Nº 4.708, DE 28 DE MAIO DE 2003

Alte ra os Ane xos I, II, III, IV, V, VI, VII,
XII, XIII e XIV, e os arts. 1º e 7º do De cre to
no 4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003, que
dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en tre a re -
a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção da des pe-
sa, so bre a pro gra ma ção or ça men tá ria e fi -
nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo para o exer cí-
cio de 2003, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

ANEXO X

RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS
FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL
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PROJETO DE LEI Nº 16, DE 2003-CN

Abre ao Orça men to da Se gu ri da de
So ci al da União, em fa vor dos Mi nis té ri os
do Tra ba lho e Empre go e da Assis tên cia
So ci al, cré di to su ple men tar no va lor glo -
bal de R$1.165.967.527,00, para re for ço
de do ta ções con sig na das na Lei Orça-
men tá ria vi gen te.

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

So ci al da União (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de

2003), em fa vor dos Mi nis té ri os do Tra ba lho e Empre -
go e da Assis tên cia So ci al, cré di to su ple men tar no va -
lor glo bal de R$1.165.967.527,00 (um bi lhão, cen to e
ses sen ta e cin co mi lhões, no ve cen tos e ses sen ta e
sete mil, qui nhen tos e vin te e sete re a is), para aten der
às pro gra ma ções cons tan tes do Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al da
Re ser va de Con tin gên cia, con for me in di ca do no Ane -
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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Avi so nº 663 – Su par/C. Ci vil.

Bra sí lia, 30 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: Pro je to de lei.

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

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca re la-
ti va ao pro je to de lei que “Abre ao Orça men to da Se -
gu ri da de So ci al da União, em fa vor dos Mi nis té ri os do 
Tra ba lho e Empre go e da Assis tên cia So ci al, cré di to
su ple men tar no va lor glo bal de R$ 1.165.967.527,00,
para re for ço de da ta ções con sig na das na Lei Orça-
men tá ria vi gen te”.

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

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

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

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

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní-
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va.

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos:

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or;

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção;
III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal

de da ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em Lei;

IV – o pro du to de ope ra ções de cre di to au to ri za-
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li zá-las.

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe-
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di-
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cre di to
a eles vin cu la das.

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren-
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre -
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên-
cia do exer cí cio.

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

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De-
sem pre go, o Abo no Sa la ri al, ins ti tui o
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 8.287, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991

Dis põe so bre a con ces são do be ne-
fi cio de se gu ro-de sem pre go a pes ca do-
res ar te sa na is, du ran te os pe río dos de
de fe so.

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

LEI Nº 10.524, DE 25 DE JULHO DE 2002.

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.

....................................................................................
Art. 61. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi -

ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o de ta-
lha men to es ta be le ci dos na lei or ça men tá ria anu al,
en ca mi nha dos pelo Po der Exe cu ti vo ao Con gres so
Na ci o nal, pre fe ren ci al men te, nas pri me i ras quin ze-
nas de maio e ou tu bro.

§ 1º Obser va do o dis pos to no ca put des te ar ti-
go, o pra zo fi nal para o en ca mi nha men to dos re fe ri-
dos pro je tos é 15 de ou tu bro de 2003.

§ 2º Os cré di tos a que se re fe re o ca put des te ar-
ti go se rão en ca mi nha dos de for ma con so li da da de
acor do com as áre as te má ti cas de fi ni das no Pa re cer
Pre li mi nar so bre a pro pos ta or ça men tá ria para 2003.

§ 3º O dis pos to no ca put não se apli ca quan do a
aber tu ra do cré di to for ne ces sá ria para aten der no vas
des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter cons ti tu ci o nal ou le gal.

§ 4º Acom pa nha rão os pro je tos de lei re la ti vos a
cré di tos adi ci o na is ex po si ções de mo ti vos cir cuns tan-
ci a das que os jus ti fi quem e que in di quem as con se-
qüên ci as dos can ce la men tos de do ta ções pro pos tas
so bre a exe cu ção das ati vi da des, dos pro je tos, das
ope ra ções es pe ci a is e dos res pec ti vos sub tí tu los e
me tas.
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§ 5º Cada pro je to de lei de ve rá res trin gir-se a
um úni co tipo de cré di to adi ci o nal, con for me de fi ni do
no art. 41, I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.

§ 6º Para fins do dis pos to no art. 165, § 8º, da
Cons ti tu i ção e do § 5º des te ar ti go, con si de ra-se cré -
di to su ple men tar a cri a ção de gru po de na tu re za de
des pe sa em sub tí tu lo exis ten te.

§ 7º Os cré di tos adi ci o na is des ti na dos a des pe-
sas com pes so al e en car gos so ci a is se rão en ca mi-
nha dos ao Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio de
pro je tos de lei es pe cí fi cos e ex clu si va men te para
essa fi na li da de.

§ 8º Os cré di tos adi ci o na is apro va dos pelo Con -
gres so Na ci o nal se rão con si de ra dos au to ma ti ca men te
aber tos com a san ção e pu bli ca ção da res pec ti va lei.

§ 9º Nos ca sos de cré di tos à con ta de re cur sos
de ex ces so de ar re ca da ção, as ex po si ções de mo ti-
vos con te rão a atu a li za ção das es ti ma ti vas de re ce i-
tas para o exer cí cio, apre sen ta das de acor do com a
clas si fi ca ção de que tra ta o art. 10, III, des ta Lei.

§ 10. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi ci-
o na is so li ci ta dos pe los ór gãos dos Po de res Le gis la ti-
vo e Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co da União, com
in di ca ção dos re cur sos com pen sa tó ri os, ex ce to os re -
cur sos des ti na dos a pes so al e dí vi da, se rão en ca mi-
nha dos ao Con gres so Na ci o nal no pra zo de até 30

(trin ta) dias, a con tar da data do pe di do, ob ser va dos
os pra zos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 11. Os pro je tos de lei de cré di tos adi ci o na is
des ti na dos a des pe sas pri má ri as que te nham por fon -
te re cur sos de ori gem fi nan ce i ra de ve rão con ter de-
mons tra ti vo de que não afe tam o re sul ta do pri má rio
anu al pre vis to no Ane xo de Me tas Fis ca is des ta Lei,
ou in di car as com pen sa ções ne ces sá ri as, em ní vel
de sub tí tu lo.

§ 12. (Ve ta do)
§ 13. (Ve ta do)
§ 14. (Ve ta do)

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

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

DECRETO Nº 4.708, DE 28 DE MAIO DE 2003

Alte ra os Ane xos I, II, III, IV, V, VI, VII,
XII, XIII e XIV, e os arts. 1º e 7º do De cre to
nº 4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003, que
dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en tre a re -
a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção da des pe-
sa, so bre a pro gra ma ção or ça men tá ria e fi -
nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo para o exer cí-
cio de 2003, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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PROJETO DE LEI Nº 17, DE 2003-CN

Abre aos Orça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do
Mi nis té rio das Ci da des, cré di to es pe ci al
no va lor de R$ 24.770.920,00, para os fins 
que es pe cí fi ca.

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

Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.640, de 14 de
ja ne i ro de 2003), em fa vor do Mi nis té rio das Ci da des,

cré di to es pe ci al no va lor de R$24.770.920,00 (vin te e
qua tro mi lhões, se te cen tos e se ten ta mil, no ve cen tos
e vin te re a is), para aten der à pro gra ma ção cons tan te
do Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta Lei.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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Avi so nº 664 – Su par/C. Ci vil

Bra sí lia, 30 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: Pro je to de Lei.

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

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca re la-
ti va ao pro je to de lei que “Abre aos Orça men tos Fis cal
e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té-
rio das Ci da des, cré di to es pe ci al no va lor de
R$24.770.920,00, para os fins que es pe ci fi ca”.

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.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe-
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di-

tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cré di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

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

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

DECRETO Nº 4.526,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002

Dis põe so bre o can ce la men to dos
Res tos a Pa gar ins cri tos em 31 de de-
zem bro de 2001 e em exer cí ci os an te ri o-
res, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 3º O pa ga men to que vier a ser re cla ma do

em de cor rên cia dos can ce la men tos efe tu a dos na for -
ma des te de cre to, po de rá ser aten di do à con ta de do -
ta ção cons tan te da lei or ça men tá ria anu al ou de cré -
di tos adi ci o na is aber tos para esta fi na li da de no exer -
cí cio em que ocor rer o re co nhe ci men to da dí vi da.
....................................................................................

DECRETO Nº 4.591,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003

Dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en tre
a re a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção da
des pe sa, so bre a pro gra ma ção or ça men tá-
ria e fi nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo para o
exer cí cio de 2003, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 8º Os cré di tos su ple men ta res e es pe ci a is

que vi e rem a ser aber tos nes te exer cí cio, bem como
os cré di tos es pe ci a is re a ber tos, re la ti vos aos gru pos
de des pe sa “Ou tras Des pe sas Cor ren tes”, “Inves ti-
men tos” e “Inver sões Fi nan ce i ras”, res sal va das as
ex clu sões de que tra ta o § lº do art. 1º des te de cre to,
te rão sua exe cu ção con di ci o na da aos li mi tes fi xa dos
à con ta das fon tes de re cur sos cor res pon den tes.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros de Esta do do Pla -
ne ja men to, Orça men to e Ges tão e da Fa zen da po de-
rão, por meio de por ta ria in ter mi nis te ri al, ajus tar os
Ane xos II e VI des te de cre to em de cor rên cia dos cré -
di tos adi ci o na is que vi e rem a ser aber tos no exer cí cio
de 2003 à con ta das res pec ti vas fon tes de re cur sos,
des de que não com pro me tam a ob ten ção do su pe rá-
vit pri má rio es ta be le ci do na Lei nº 10.524, de 2002.
....................................................................................
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DECRETO Nº 4.708, DE 28 DE MAIO DE 2003

Alte ra os Ane xos I, II, III, IV, V, VI, VII,
XII, XIII e XIV, e os arts. 1º e 7º do De cre to
no 4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003, que
dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en tre a re -
a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção da des pe-
sa, so bre a pro gra ma ção or ça men tá ria e fi -
nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo para o exer cí-
cio de 2003, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PROJETO DE LEI Nº 18, DE 2003-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor do Mi nis té rio do Tra ba lho e

Empre go, cré di to es pe ci al no va lor de
R$139.900.000,00, para os fins que es pe-
ci fi ca.

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

União (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003), em
fa vor do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, cré di to es -
pe ci al no va lor de R$139.900.000,00 (cen to e trin ta e
nove mi lhões e no ve cen tos mil re a is), para aten der às 
pro gra ma ções cons tan tes do ane xo des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da uti li za ção do su pe rá-
vit fi nan ce i ro do Te sou ro Na ci o nal.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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Avi so nº 665 – Su par/C. Ci vil

Em 30 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: Pro je to de lei.

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

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca re la-
ti va ao pro je to de lei que “Abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor do Mi nis té rio do Tra ba lho e
Empre go, cré di to es pe ci al no va lor de
R$139.900.000,00, para os fins que es pe ci fi ca.”

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.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

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) – Os pro je tos
li dos vão à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção dos Pro je tos:

Até 08/07 - Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 16/07 - Pra zo fi nal para apre sen ta ção de

emen das;
Até 21/07 - Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos

das emen das;
Até 31/07 - Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à

Mesa do Con gres so Na ci o nal.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a

mesa, pro je to de lei re ce bi do da Câ ma ra dos De pu ta-
dos que pas so a ler.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2003
(Nº 1.550/96, na Casa de ori gem)

Fa cul ta o re gis tro, nos do cu men tos
pes so a is de iden ti fi ca ção, das in for ma-
ções que es pe ci fí ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.454, de 7 da abril de 1997, que

ins ti tui o nú me ro úni co de Re gis tro de Iden ti da de Ci vil
e dá ou tras pro vi dên ci as, pas sa a vi go rar acres ci da
dos se guin tes arts. 3ºA, 3ºB e 3ºC:

“Art. 3ºA O Re gis tro de Iden ti da de Ci vil
con te rá o tipo e o fa tor san güí ne os.”

“Art. 3ºB Po de rá, a pe di do do ti tu lar,
ser afi xa do na cé du la de iden ti da de ca rim bo
com pro ba tó rio de de fi ciên cia fí si ca, des de
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que de vi da men te ates ta da pela au to ri da de
de sa ú de com pe ten te.”

“Art. 3ºC À me di da que fo rem sen do
ad qui ri dos, o Ca das tro da Pes soa Fí si ca –
CPF, a Car te i ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia
So ci al – CTPS, a Car te i ra Na ci o nal de Ha bi-
li ta ção – CNH, o pas sa por te e qua is quer ou -
tros do cu men tos ne ces sá ri os ao ci da dão te -
rão o mes mo nú me ro do Re gis tro de Iden ti-
da de Ci vil.”

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.550, DE 1996

Alte ra a Lei nº 9.049, de 18 de maio
de 1995, que fa cul ta o re gis tro, nos do cu-
men tos pes so a is de iden ti fi ca ção, das in -
for ma ções que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Su pri me-se o item 3 do art. 1º da Lei

9.049 de 18 de maio de 1995.
Art. 2º Acres cen te-se à re fe ri da lei, os se guin tes

ar ti gos, re nu me ran do-se os de ma is:

“Art. 1º As Cé du las de Iden ti da de, se-
rão ex pe di das em mo de lo na ci o nal, com um 
sis te ma úni co de nu me ra ção pro gres si va e
dis tri bu í das pe las Se cre ta ri as de Se gu ran ça
Pú bli ca dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. No caso de mor te, o
car tó rio ex pe di dor da cer ti dão de óbi to é
obri ga do a co mu ni car ao ór gão ex pe di dor da
Cé du la de Iden ti da de, a ba i xa do nú me ro.”

“Art. 2º É obri ga tó rio o re gis tro do Car -
tão de Iden ti fi ca ção do Con tri bu in te do
Impos to de Ren da na Cé du la de Iden ti da-
de.”

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor 180 dias após a
sua pro mul ga ção.

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-
rio.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro pos ta tem toda a sua ra zão de ser 
quan do ten ta ob vi ar fra u des na ex pe di ção de vá ri as
iden ti da des em mais de um Esta do da Fe de ra ção.

Fá cil é lem brar de ca sos em que uma pes soa fa -
zen do ex pe dir nova cé du la de iden ti fi ca ção, por exem -
plo, pra ti ca a bi ga mia ca san do em di fe ren tes Uni da des
da Fe de ra ção, bur lan do a le gis la ção pe nal e ci vil (pra ti-

can do es te li o na to com iden ti da des fal sas) e, tam bém,
dos ca sos de cri mi no sos que, con de na dos pela jus ti ça
em um Esta do, fo gem para ou tro, ti ran do uma nova do -
cu men ta ção por fal ta de um re gis tro úni co.

Este tipo de pro ce di men to pode evi tar, in clu si ve,
fra u des con tra a União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e
Mu ni cí pi os, por exem plo, no caso do Sis te ma Úni co
de Sa ú de - SUS. É mu i to co mum hos pi ta is e clí ni cas
se uti li za rem de no mes para pre en chi men to de gui as
de in ter na ções, exa mes, ci rur gi as etc., sem que o ci -
da dão te nha se quer fi ca do do en te, pos si bi li tan do, as -
sim, o cru za men to, atra vés da Re ce i ta Fe de ral e Pre -
vi dên cia So ci al, qual quer ten ta ti va de es te li o na to ou
fra u des con tra SUS.

A ex pe di ção da iden ti da de por um úni co ór gão,
que te ria va li da de em todo o ter ri tó rio na ci o nal e com
um úni co ar qui vo ge ral, por sis te ma de com pu ta ção,
tra ria inu me rá ve is be ne fí ci os, além dos ca sos aci ma
ex pos tos.

Por tais ra zões es pe ro con tar com o be ne plá ci to
dos meus ilus tres pa res nes ta Casa Con gres su al
para a trans for ma ção de nos sa pro pos ta em lei.

Sala das Ses sões,   de    de 1996. – De pu ta do
Cel so Rus so man no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

LEI Nº 9.454, DE 7 DE ABRIL DE 1997

Insti tui o nú me ro úni co de Re gis tro
de Iden ti da de Ci vil e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

....................................................................................
Art. 3º O Po der Exe cu ti vo de fi ni rá a en ti da de

que cen tra li za rá as ati vi da des de im ple men ta ção, co -
or de na ção e con tro le do Ca das tro Na ci o nal de Re gis-
tro de Iden ti fi ca ção Ci vil, que se cons ti tu i rá em ór gão
cen tral do Sis te ma Na ci o nal de Re gis tro de Iden ti fi ca-
ção Ci vil.
....................................................................................

(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) – Uma vez
que o Pro je to não faz par te da pa u ta da con vo ca ção
ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal, a ma té ria será 
des pa cha da à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, onde ini ci a rá sua tra mi ta ção no dia 1º de
agos to vin dou ro.
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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
Ro dolp ho Tou ri nho.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2003

Alte ra a re da ção dos ar ti gos 6º e 49
da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, e
dá ou tras pro vi den ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º. Os ar ti gos 6º e 49 da Lei nº 9.478, de 6

de agos to de 1997, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 6º ...............................................
...........................................................

XXIV — in dús tria pe tro quí mi ca de pri me i ra e se -
gun da ge ra ção: con jun to de in dús tri as que for ne cem
pro du tos pe tro quí mi cos bá si cos, a exem plo do ete no,
do pro pe no e das re si nas ter mo plás ti cas”(NR).

“Art. 49. ..............................................
...........................................................
I –  ....................................................
...........................................................
d) vin te e cin co por cen to ao Mi nis té rio

de Ciên cia e Tec no lo gia para fi nan ci ar pro-
gra mas de am pa ro à pes qui sa ci en tí fi ca e
ao de sen vol vi men to tec no ló gi co apli ca dos à
in dús tria do pe tró leo e à in dús tria pe tro quí-
mi ca de pri me i ra e se gun da ge ra ção”(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 nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, co nhe ci-
da como Lei do Pe tró leo, dis põe so bre a po lí ti ca ener -
gé ti ca na ci o nal, que en tre os seus prin ci pa is ob je ti vos
es ta be le ce a pro mo ção do de sen vol vi men to e a am -
pli a ção da com pe ti ti vi da de do País no mer ca do in ter-
na ci o nal.

A re fe ri da nor ma de ter mi na, em seu ar ti go 49,
que par ce la dos ro yal ti es pro ve ni en tes da pro du ção
de pe tró leo e gás na tu ral será des ti na da ao Mi nis té rio
de Ciên cia e Tec no lo gia para fi nan ci ar pro gra mas de
am pa ro a pes qui sa ci en tí fi ca e ao de sen vol vi men to
tec no ló gi co apli ca dos à in dus tria do pe tró leo.

Para or ga ni zar a apli ca ção des ses re cur sos foi cri -
a do o “Pla no Na ci o nal de Ciên cia e Tec no lo gia do Se tor
Pe tró leo e Gás Na tu ral – CTPETRO”, hoje co nhe ci do
como o Fun do Se to ri al do Pe tró leo e Gás Na tu ral.

O ob je ti vo des te pro je to é in clu ir en tre as mo da-
li da des de apli ca ção dos re cur sos do CTPETRO a in -
dús tria pe tro quí mi ca de pri me i ra e se gun da ge ra ção,
que foi de fi ni da na pro po si ção como o con jun to de in -
dús tri as que for ne cem pro du tos pe tro quí mi cos bá si-
cos, tais como o ete no, o pro pe no e as re si nas ter mo-
plás ti cas.

É fun da men tal que o se tor pe tro quí mi co bra si le-
i ro ele ve seu grau de ino va ção tec no ló gi ca de for ma a
au men tar sua ca pa ci da de de pro du zir bens di fe ren ci-
a dos, de ma i or va lor agre ga do, di mi nu in do nos sas im -
por ta ções e au men tan do as ex por ta ções.

O in cen ti vo à pes qui sa e tec no lo gia é a for ma
mais ade qua da de tor nar o se tor pe tro quí mi co na ci o-
nal mais com pe ti ti vo no mer ca do ex ter no.

Com re la ção à dis po ni bi li da de dos re cur sos do
CTPETRO, em se tem bro de 2002 foi lido na Câ ma ra
dos De pu ta dos o Pro je to de Lei nº 7.188, de 2002, de
au to ria do Po der Exe cu ti vo, que des vin cu la, par ci al-
men te, nos exer cí ci os des te ano e dos anos sub se-
qüen tes, a apli ca ção dos re cur sos de fi ni dos pelo ar ti-
go 49 da Lei do Pe tró leo.

Na Expo si ção de Mo ti vos de nú me ro 295, de 22
de agos to de 2002, o en tão Mi nis tro do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão ar gu men ta va que a ar re ca da-
ção com os ro yal ti es do pe tró leo é ele va da e ex ce de
as ne ces si da des dos ór gãos a que são des ti na das as
co tas-par tes. Cum pre re gis trar que, ao lon go dos úl ti-
mos três anos, a apli ca ção dos re cur sos do
CTPETRO, pelo Po der Exe cu ti vo, vem sen do con si-
de ra vel men te aquém de sua ar re ca da ção.

Aliás, é im por tan te fri sar, a si tu a ção das uni ver-
si da des e dos ins ti tu tos ofi ci a is de pes qui sa tem de -
mons tran do o con trá rio. Exis te um cla mor des sas ins -
ti tu i ções e de pra ti ca men te toda co mu ni da de ci en tí fi-
ca na ci o nal por re cur sos para o de sen vol vi men to de
pes qui sa e tec no lo gia.

Por sua vez, o se tor pe tro quí mi co, es pe ci al men te
o de pri me i ra e se gun da ge ra ção, pos sui in ter-re la ção
ple na com a in dús tria do pe tró leo. Inclu si ve, quan do da 
im plan ta ção do par que in dus tri al pe tro quí mi co na ci o-
nal, na dé ca da de 70, a Pe tro brás, na fi gu ra de uma
sub si diá ria, era a prin ci pal aci o nis ta do se tor.

Des ta for ma, con si de ran do a mo ti va ção que cri -
ou o CTPETRO, qual seja es ti mu lar a pes qui sa ci en tí-
fi ca e o de sen vol vi men to tec no ló gi co do se tor pe tró-
leo, a dis po ni bi li da de de re cur sos exis ten tes e a in ter-
fa ce com a in dús tria pe tro quí mi ca, o ob je ti vo des te
pro je to co a du na per fe i ta men te com os in te res ses do
re fe ri do fun do.
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Do ex pos to, pe di mos a apro va ção do mes mo
nos ter mos em que se apre sen ta.

Sala das Ses sões, 3 de ju lho de 2003. – Ro-
dolp ho Tou ri nho.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dis põe so bre a po lí ti ca ener gé ti ca
na ci o nal, as ati vi da des re la ti vas ao mo-
no pó lio do pe tró leo, ins ti tui o Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca e a Agên -
cia Na ci o nal do Pe tró leo 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. 6º Para os fins des ta Lei e de sua re gu la-
men ta ção, fi cam es ta be le ci das as se guin tes de fi ni-
ções:

I – Pe tró leo: todo e qual quer hi dro car bo ne to lí -
qui do em seu es ta do na tu ral, a exem plo do óleo cru e
con den sa do;
....................................................................................

XXIII – Esto ca gem de Gás Na tu ral: ar ma ze na-
men to de gás na tu ral em re ser va tó ri os pró pri os, for -
ma ções na tu ra is ou ar ti fi ci a is.

Art. 49. A par ce la do va lor do ro yalty que ex ce-
der a cin co por cen to da pro du ção terá a se guin te dis -
tri bu i ção:
....................................................................................

I – quan do a la vra ocor rer em ter ra ou em la gos,
rios, ilhas flu vi a is e la cus tres:
....................................................................................

d) vin te e cin co por cen to ao Mi nis té rio da Ciên -
cia e Tec no lo gia para fi nan ci ar pro gra mas de am pa ro
à pes qui sa ci en tí fi ca e ao de sen vol vi men to tec no ló gi-
co apli ca dos à in dús tria do pe tró leo;
....................................................................................

(Às Co mis sões de Edu ca ção e de
Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do à ca ben do
à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A pro po si-
ção de V. Exª vai à pu bli ca ção e terá tra mi ta ção ini ci a-
da a par tir de 1º de agos to pró xi mo.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Avi so nº 21, de 2003 (nº 96/2003,
na ori gem), de 1º do cor ren te, do Mi nis tro de Esta do
do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or,

en ca mi nhan do, para co nhe ci men to, o Re la tó rio so bre
a Ba lan ça Co mer ci al – 1º Se mes tre de 2003, re fe ren-
te às ex por ta ções bra si le i ras.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal e à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

OF/CAB/I/Nº 213-PDT 

Bra sí lia, 1º de ju lho de 2003

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

do Lo pes do Par ti do dos Tra ba lha do res - PT para in te-
grar na con di ção de Su plen te a Co mis são Par la men-
tar Mis ta de Inqué ri to 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” em vaga ce di da pelo
Par ti do De mo crá ti co Tra ba lhis ta - PDT

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de con si de ra ção e apre ço.  – De pu ta do Ne i va Mo re i-
ra, Lí der do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia de sig na o Sr. De pu ta do Re gi nal do Lo pes,
como su plen te, para in te grar a Co mis são Par la men-
tar Mis ta de Inqué ri to com a fi na li da de de 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, de acor -
do com o ex pe di en te que aca ba de ser lido.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – V. Exª tem
a pa la vra.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-
te, eu gos ta ria que V. Exª me ins cre ves se para uma
co mu ni ca ção de ur gên cia de in te res se par ti dá rio.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – V. Exª terá
di re i to a fa lar para uma co mu ni ca ção ina diá vel, jun to
com este Se na dor. V. Exª em pri me i ro, e eu em se gun-
do lu gar.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Fico mu i to fe -
liz com isso, Sr. Pre si den te. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Mesa es -
cla re ce que, como hoje a ses são é não de li be ra ti va, o
ora dor ins cri to po de rá se ma ni fes tar por vin te mi nu tos
e, em se gui da, um Se na dor, no caso V. Exª, fa la rá
para co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos.
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Com a pa la vra o Se na dor Pa pa léo Paes.
V. Exª dis põe de até vin te 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 País vive o cli ma das re -
for mas. Sa be mos que são re for mas ne ces sá ri as para a
re de fi ni ção do pro je to de de sen vol vi men to na ci o nal,
em bo ra po lê mi cas, em face do pre vi sí vel im pac to que
te rão no co ti di a no dos con tri bu in tes e da clas se tra ba-
lha do ra, ra zão pela qual a so ci e da de deve ser ou vi da.

Em que pese a im por tân cia des sas pro po si-
ções, que ro ago ra evi den ci ar uma ou tra re for ma que
é aguar da da pelo povo bra si le i ro. Tra ta-se da re for ma
do Ju di ciá rio, que já está em cur so nas Ca sas que
com põem o Con gres so Na ci o nal, onde vem sen do
dis cu ti da há nada me nos que 11 anos. Tra ta-se, na
ver da de, de uma pro pos ta que visa ao aten di men to
do cla mor po pu lar por uma Jus ti ça efi ci en te, rá pi da e
efe ti va men te de mo crá ti ca.

Eis aí, Srªs e Srs. Se na do res, a ex pli ca ção para
a abor da gem que ora faço pe ran te este egré gio Par la-
men to: o em pe nho que de ve mos ter na apre ci a ção
das re for mas re cen te men te en ca mi nha das pelo Po-
der Exe cu ti vo não pode im pli car o ar re fe ci men to ou o
es que ci men to do ou tro com pro mis so que te mos para
com o povo bra si le i ro – o de bus car a ur gen te re no va-
ção do sis te ma de pres ta ção ju ris di ci o nal, que hoje é
cri ti ca do pelo povo, por ad vo ga dos, pe los mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co, por Ju í zes e até mes mo por Mi -
nis tros de Tri bu na is Su pe ri o res.

A mo ro si da de da Jus ti ça, como se sabe, é um
en tra ve às re la ções so ci a is e ins ti tu ci o na is, e não se -
ria exa ge ro afir mar que põe em ris co a nor ma li da de
da vida de mo crá ti ca. O sem pre fes te ja do Rui Bar bo-
sa, que por tan to tem po pon ti fi cou nes ta Casa, re pe-
tia à exa us tão: “A jus ti ça atra sa da não é jus ti ça, se não
in jus ti ça qua li fi ca da e ma ni fes ta”.

A sen ten ça pode tam bém se apli car à ati vi da de
le gis la ti va, Sr. Pre si den te, em vez de se con ter nos li -
mi tes da pres ta ção ju ris di ci o nal, por que quan to mais
rá pi do apro var mos a re for ma em tela, mais ra pi da-
men te se be ne fi ci a rão os usuá ri os do sis te ma ju di ciá-
rio. E a mo ro si da de da Jus ti ça, em bo ra não sen do o
úni co, é de lon ge o mo ti vo do ma i or nú me ro de que i-
xas dos ju ris di ci o na dos.

Nu me ro sas ca u sas, es tru tu ra is ou cir cuns tan ci-
a is, con cor rem para essa exas pe ran te len ti dão, mas
des ta ca ria, de pron to, um sis te ma re cur sal fa lho, o
qual fre qüen te men te per mi te a apre sen ta ção de re-
cur sos me ra men te pro te la tó ri os; e tam bém a ex ces si-
va li ti gi o si da de do apa re lho es ta tal, a qual foi de fi ni da

pelo Mi nis tro Cos ta Le i te, quan do Pre si den te do Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, como um “des vio éti co”.

Aqui, abro pa rên te se para ci tar ape nas um de
nu me ro sís si mos ca sos co nhe ci dos em que o Esta do
exer ceu ver da de i ra opres são so bre a ou tra par te, e
que re fle te bem essa de for mi da de. Re fi ro-me à ação
tra ba lhis ta con tra a Rede Fer ro viá ria Fe de ral S/A, em
1978, por 432 fer ro viá ri os go i a nos, os qua is, até re-
cen te men te, não ha vi am sido in de ni za dos, em bo ra
seus di re i tos ti ves sem sido re co nhe ci dos em to das as 
ins tân ci as. Vale lem brar que a au tar quia, per den do a
ca u sa su ces si va men te, ape lou até ao Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral – mera ten ta ti va de exe crá vel pro cras ti na-
ção, pois que aque la ins tân cia má xi ma do Po der Ju di-
ciá rio, não re co nhe cen do ali a exis tên cia de ma té ria
cons ti tu ci o nal, re je i tou o re cur so. Entre tan to, Sr. Pre -
si den te, ao lon go de to dos es ses anos, qua se a me ta-
de dos au to res da ação veio a fa le cer, sem que te nha
se be ne fi ci a do do que lhe era de vi do para apli car em
sa ú de e em edu ca ção para os fa mi li a res.

A ela bo ra ção e a vo ta ção das leis re que rem o
exa me acu ra do e se re no dos le gis la do res, mas sua
apre ci a ção, Srªs e Srs. Se na do res, por mais cu i da do-
sa que seja, pres su põe um pra zo, sem o qual to das as 
ini ci a ti vas ca i ri am no va zio.

A re for ma do Ju di ciá rio tra mi ta no Con gres so,
como já dis se, há onze anos. A Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29, de 2000, a qual aguar da de sig na-
ção do re la tor na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, tem sua ori gem na PEC nº 96, de 1992, de
au to ria do De pu ta do Hé lio Bi cu do. O que não pode
ocor rer ago ra é vol tar mos nos sas aten ções para as re -
for mas en ca mi nha das pelo Go ver no Lula e es que cer-
mos a re for ma do Ju di ciá rio, o que te ria con se qüên ci-
as da no sas para o con jun to da so ci e da de bra si le i ra.

A de mo ra da tra mi ta ção des sa ma té ria, ali a da à
na tu re za po lê mi ca de vá ri os de seus as pec tos, en se ja
uma des con fi an ça e, em cer to pon to, até uma re pul sa
po pu lar pelo tra ta men to que ela vem me re cen do nes ta
Casa, o que se pôde com pro var em re cen te en que te
con du zi da pela Ordem dos Advo ga dos do Bra sil. À in -
da ga ção so bre se a re for ma ju di ciá ria de ve ria co me çar
do zero, 1.408 de um to tal de 1.851 vi si tan tes da pá gi-
na da OAB na Inter net res pon de ram afir ma ti va men te.

É com pre en sí vel que a gran de ma i o ria dos in ter-
na u tas te nha fe i to essa op ção. Nós, en tre tan to, na con -
di ção de le gis la do res, sa be mos o quão com ple xa é a
apre ci a ção de uma pro pos ta des sa na tu re za e de ta-
ma nha am pli tu de, o que não jus ti fi ca qual quer aco mo-
da men to. Assim, acre di to, como mu i tos de nós, que a
me lhor op ção não é des pre zar es ses onze anos de tra -
mi ta ção da re for ma, com in ter mi ná ve is au diên ci as pú -
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bli cas, aná li ses e ne go ci a ções, para che gar mos onde
che ga mos, e sim dar con ti nu i da de à apre ci a ção da re -
for ma, bus can do con so li dar seus pon tos po si ti vos e
aper fe i ço ar aque les que não se re ve la rem ade qua dos.

Nes sa ta re fa, te mos con ta do com a co la bo ra ção
de ju ris tas re no ma dos e en ti da des do mais ele va do
con ce i to. Gos ta ria de sa li en tar, par ti cu lar men te, a no -
tá vel con tri bu i ção da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil
– Con se lho Fe de ral na bus ca de ins tru men tos que,
re es tru tu ran do os me ca nis mos e as ins ti tu i ções ju di-
ciá ri as, vi sam a apro xi mar a Jus ti ça e a po pu la ção.

Um exem plo é a his tó ri ca luta da OAB para ins ti-
tu i ção de um ór gão de con tro le ex ter no do Ju di ciá rio,
com a pre sen ça ma jo ri tá ria de pes so as não in te gran-
tes da que le Po der, de for ma a evi tar a pre va lên cia do
cor po ra ti vis mo. Por isso, de fen de, com ab so lu ta ra-
zão, que se jam re in clu í dos, na com po si ção do Con -
se lho en car re ga do des se con tro le, os mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co, con for me pre via o re la tó rio apro va-
do na Câ ma ra dos De pu ta dos. A OAB vai além, pro -
pon do a in clu são tam bém de ou tros ope ra do res do
Di re i to, como, por exem plo, os de fen so res pú bli cos.

Não é de se es tra nhar que essa en ti da de te nha
apo i a do, igual men te, a pro pos ta de se im por aos ma -
gis tra dos que se afas tam de suas fun ções uma qua -
ren te na, pe río do du ran te o qual se abs te ri am de pra ti-
car a ad vo ca cia; e, da mes ma for ma, uma qua ren te na
de três anos para ocu pan tes de al tos car gos no Po der
Exe cu ti vo, bem como para con se lhe i ros da pró pria
OAB que ve nham a ser no me a dos para exer cer fun -
ção ju di ciá ria. Assim se evi ta ria, por exem plo, que o
che fe do Po der Exe cu ti vo no me as se pes so as que fa -
zem par te de seu Go ver no para apre ci ar ques tões de
sua pró pria ad mi nis tra ção. Essa pro pos ta, vale lem-
brar, foi apro va da pela CCJ, em bo ra res tri ta ao âm bi to
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Vi san do ain da ao que cha ma de “oxi ge na ção do 
Po der Ju di ciá rio”, a OAB de fen de a par ti ci pa ção de
ad vo ga dos e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co nos tri -
bu na is, pro pos ta que fi cou co nhe ci da como “quin to
cons ti tu ci o nal”. Infe liz men te, a pro pos ta apro va da na
Câ ma ra dos De pu ta dos para que as lis tas vi san do ao
pre en chi men to do “quin to” fos sem in di ca das pela re -
pre sen ta ção dos ad vo ga dos foi der ru ba da na CCJ,
que man te ve o sis te ma pre vis to na Cons ti tu i ção.

É im por tan te, Sr. Pre si den te, des ta car a pre o cu-
pa ção da OAB e de ou tras en ti da des em re la ção ao ci -
da dão co mum. Aqui se in se re a ques tão dos pre ca tó ri-
os, uma ver da de i ra in jus ti ça que vem se per pe tu an do
em nos so País. Enquan to o ci da dão co mum se vê co a-
gi do pela Jus ti ça a pa gar seus dé bi tos em exe cu ção ju -

di ci al no pra zo de 24 ho ras, esse pra zo pode es ten-
der-se por anos a fio se a par te con de na da for o Esta -
do.

A CCJ, in fe liz men te, re je i tou a pro pos ta do re la-
tor, que pre via o pa ga men to dos “tí tu los sen ten ci a is”
em dez par ce las men sa is e a par tir do exer cí cio se -
guin te ao de sua emis são. Tra ta-se de um equí vo co –
um gran de equí vo co, aliás –, o qual, en tre tan to, ain da
pode ser cor ri gi do na apre ci a ção das emen das apre -
sen ta das a esse res pe i to.

Na apre ci a ção da PEC nº 29, de ve re mos es tar
aten tos, ain da, para al gu mas dis tor ções que po dem
vir a com pro me ter o bom fun ci o na men to do sis te ma
ju di ciá rio. O tema mais po lê mi co, aqui, se re fe re à
ado ção da sú mu la vin cu lan te. A OAB en ten de que
essa pro pos ta, se apro va da, vi ria a “en ges sar” o Di re i-
to, im pe din do que a in ter pre ta ção das leis se dê já no
pri me i ro grau da ju ris di ção. No en tan to, Sr. Pre si den-
te, essa po si ção não é ex clu si va da que la en ti da de.
Nu me ro sos ju ris tas têm se ma ni fes ta do con tra ri a-
men te à ado ção da sú mu la vin cu lan te, por en ten de-
rem que esse ins tru men to en fra que ce ria a fun ção dos 
ju í zes na es pe ci fi ci da de de cada si tu a ção jul ga da.
Cabe ao Ju di ciá rio apli car a Lei em si tu a ções de fato,
e não em tese, o que se apro xi ma ria da fun ção le gis-
la ti va, que é prer ro ga ti va nos sa, dos Par la men ta res.

O acú mu lo de pro ces sos nas vá ri as ins tân ci as
deve ser evi ta do com a re es tru tu ra ção do Ju di ciá rio,
com a ex tin ção de in fin dá ve is re cur sos, com as bre -
chas que pro pi ci am pro te lar as sen ten ças, e não com
a ado ção de uma nor ma que cen tra li za ria as de ci sões
e afe ta ria a in de pen dên cia dos ma gis tra dos nas ins -
tân ci as in fe ri o res.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

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

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Pa pa-
léo, eu gos ta ria de me con gra tu lar com V. Exª pelo
pro nun ci a men to que faz a res pe i to da re for ma do Ju -
di ciá rio. Há cer ca de duas se ma nas, fui de sig na do,
pelo Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor do Pro je to de Re for ma Cons ti tu-
ci o nal nº 29, apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos e
em tra mi ta ção nes ta Casa. Por tan to, fico fe liz ao ou vir
V. Exª tra tar des se as sun to. Evi den te men te, na Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, no ple -
ná rio ou em qual quer lu gar, eu, como Re la tor, co lo-
co-me à dis po si ção de V. Exª, não só para ana li sar
esse seu pro nun ci a men to, como tam bém to dos os
ou tros as pec tos des se as sun to com os qua is V. Exª
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que i ra co la bo rar. Essa emen da cons ti tu ci o nal vai tra -
mi tar, a par tir de ago ra, no Se na do, en tão V. Exª terá
opor tu ni da de de fa zer to das as su ges tões que hoje
co lo ca. Mu i to obri ga do.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Obri ga-
do, Se na dor José Jor ge. Cre io que a Casa sou be es -
co lher mu i to bem o Re la tor para tal ma té ria.

Da mes ma for ma, de ve mos re je i tar um res quí cio
do re gi me au to ri tá rio, que so bre vi ve na for ma da avo ca-
tó ria. Esse ins tru men to, como se re cor da, foi cri a do em
ple na di ta du ra mi li tar, como par te do tris te men te fa mo-
so “Pa co te de Abril”. Ao per mi tir que o STF avo cas se
qual quer ca u sa que se re la ci o nas se com ma té ria cons -
ti tu ci o nal, esse me ca nis mo per mi tia pa ra li sar qua is quer
de man das até que a Su pre ma Cor te se pro nun ci as se.
Su pri mi do na Câ ma ra dos De pu ta dos, esse me ca nis-
mo res sur giu na CCJ sob o eu fe mis mo de “in ci den te de
le ga li da de” e res tri to ao âm bi to do STJ. Cabe a nós, Se -
na do res, cor ri gir mos essa dis tor ção e re mo ver mos
esse en tu lho, que não se co a du na com a ex pec ta ti va de 
re no va ção em que vive a Na ção bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a re for ma
do Ju di ciá rio é por de ma is ex ten sa e com ple xa para se
abor dar num sim ples pro nun ci a men to. Não é, e não po -
de ria ser, mi nha in ten ção exa u rir o exa me des sas ques -
tões nes te bre ve pro nun ci a men to. Entre tan to, quan do
to das as aten ções se vol tam para ou tras pro pos tas que
o Con gres so aca ba de re ce ber, jul guei de todo con ve ni-
en te re cor dar aos no bres Co le gas que te mos um com -
pro mis so em cur so, um com pro mis so que, aliás, vem de 
lon ga data e que, tal como ocor re com as pro pos tas ori -
un das do Exe cu ti vo, é an si o sa men te aguar da do por
boa par te da po pu la ção bra si le i ra.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Pa pa léo Paes, no mo men to ade qua do, V. Exª me con -
ce de um apar te?

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Pois
não, Se na dor Pa u lo Paim, ouço V. Exª.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Meus cum -
pri men tos a V. Exª pelo pro nun ci a men to que faz so bre
a re for ma do Ju di ciá rio. Não sou ad vo ga do, mas,
como di zia ou tro dia na tri bu na, re ce bo em tor no de
800 cor res pon dên ci as por dia no meu ga bi ne te. Não
da ria para re la tar o nú me ro de car tas e de e-ma ils
que re ce bo fa lan do da mo ro si da de do Ju di ciá rio. Vou
co men tar hoje na tri bu na o caso de um ci da dão que
não é do meu Esta do, é de Re ci fe. Ele com ple ta ama -
nhã 100 anos de ida de – vou ci tar o nome dele de po is.
Ele está es pe ran do o re sul ta do de um pro ces so por
ele ins ta u ra do há mais de cin co anos e que lhe tra rá
um be ne fí cio. Ele ape la para que eu in ter ce da jun to

ao Ju di ciá rio no sen ti do de que, in de pen den te do re -
sul ta do, seja vo ta do o seu pro ces so, an tes na tu ral-
men te que ele, que i ra mos ou não – ele es cre ve na
car ta –, mude des ta vida para a ou tra, an tes que ele
ve nha a fa le cer. É ur gen te que se faça a re for ma do
Ju di ciá rio por uma sé rie de mo ti vos, mas fri so esse,
que tem um cu nho so ci al, por que as pes so as fi cam
na ex pec ta ti va de re ce ber seus di re i tos, mas, in fe liz-
men te, vêem os anos se acu mu lan do e não têm se -
quer a res pos ta se vão ou não re ce bê-los. E há aque -
les inú me ros ca sos em que a de ci são só vem de po is
que a pes soa fa le ceu, fi can do, en fim, para a fa mí lia
de ci dir o que fa zer com o re sul ta do da ação. Por isso,
que ro cum pri men tar V. Exª e o Re la tor da ma té ria, Se -
na dor José Jor ge, com quem eu ques ti o na va so bre
esse as sun to, que na tu ral men te será de ba ti do na re -
for ma do Ju di ciá rio. Meus cum pri men tos a V. Exª.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Se na dor
Pa u lo Paim, agra de ço a V. Exª o apar te, que vem en ri-
que cer a in ten ção do nos so dis cur so.

Nes te mo men to his tó ri co em que o País pro cu ra
no vos ca mi nhos para cres cer e re du zir as de si gual da-
des, pro mo ven do a in clu são dos mar gi na li za dos, é fun -
da men tal lem brar que o me lhor ins tru men to de res ga te
so ci al e de pro mo ção da ci da da nia con ti nua sen do um
sis te ma ju di ciá rio efi caz, ágil e aces sí vel a toda a co mu-
ni da de. Esse é um com pro mis so fun da men tal para to-
dos nós, e o ca mi nho mais cur to para tor ná-lo re a li da de
é a re es tru tu ra ção de um sis te ma ju di ciá rio vol ta do para 
os in te res ses ma i o res da so ci e da de bra si le i ra.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa pa léo
Paes, 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. Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Jor ge
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co
mi nu tos, nos ter mos do art. 14, VII, do Re gi men to
Inter no.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. Com re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de apro -
ve i tar es ses cin co mi nu tos des ta co mu ni ca ção ina diá-
vel para fa lar so bre a re for ma po lí ti ca.

Como to dos sa be mos, há um pro fun do in te res-
se em todo País no sen ti do de que a re for ma po lí ti ca
seja vo ta da no Con gres so Na ci o nal para vi a bi li zar a
go ver na bi li da de do Bra sil.

Há cer ca de 15 anos, com a Cons ti tu i ção de
1998, foi im plan ta da no Bra sil uma de mo cra cia que
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tem fun ci o na do bem do pon to de vis ta ele i to ral. Os
Pre si den tes têm sido ele i tos e as su mi do de ma ne i ra
tran qüi la, têm go ver na do e o Con gres so tem fun ci o-
na do. Ago ra, além da de mo cra cia, te mos que ter a go -
ver na bi li da de, que, no Bra sil, ain da é mu i to pre cá ria.
É que, na re a li da de, não te mos ins ti tu i ções par ti dá ri-
as for tes. Por quê? Por que o nos so sis te ma par ti dá rio,
até ago ra, tem for ta le ci do mais o po lí ti co como in di ví-
duo do que o par ti do como um todo. Ve ri fi ca mos, no
pró prio pro ces so ele i to ral, que esse sis te ma pro por ci-
o nal, na re a li da de, não é mais uti li za do qua se por ne -
nhum ou tro país do mun do, pelo me nos na for ma
como está aqui em pre ga do.

Os sis te mas que es tão por aí, na Espa nha, em
Por tu gal, na Fran ça, nos Esta dos Uni dos, na Ingla ter-
ra, em to dos os pa í ses, prin ci pal men te pa í ses de sen-
vol vi dos do pri me i ro mun do, ou são pro por ci o na is
com lis tas par ti dá ri as ou são dis tri ta is ou são sis te-
mas mis tos, quer di zer, que jun tam o sis te ma pro por-
ci o nal por lis ta e o sis te ma dis tri tal. Esse sis te ma pro -
por ci o nal em que a lis ta é fe i ta pela vo ta ção in di vi du al
de cada De pu ta do é an ti qua do e gera esse in di vi du a-
lis mo exa cer ba do que des pres ti gia, fun da men tal-
men te, as es tru tu ras par ti dá ri as.

Con si de ran do que essa re for ma po lí ti ca de ve ria
ser pri o ri za da, nes sa úl ti ma se ma na, ve ri fi ca mos dois 
fa tos que con si de ro de mu i ta gra vi da de. Em pri me i ro
lu gar, o fato de a re for ma po lí ti ca não ter sido in clu í da
na agen da da con vo ca ção ex tra or di ná ria. Essa re for-
ma tem pro je tos que já fo ram apro va dos pelo Se na do,
que es tão na Câ ma ra e que po de ri am ser vo ta dos
tran qüi la men te du ran te essa con vo ca ção.

Em se gun do lu gar, em re la ção à re for ma do Ju -
di ciá rio, para a qual fui de sig na do Re la tor há duas se -
ma nas, es tou ini ci an do os es tu dos so bre o tema. Por -
tan to, não há pos si bi li da de de ela ser vo ta da du ran te
esta Con vo ca ção Extra or di ná ria. Exis te a pos si bi li da-
de de ela ser dis cu ti da, fa re mos con vo ca ções e a es -
tu da re mos, mas não de ser vo ta da. No en tan to, a re -
for ma do Ju di ciá rio foi in clu í da na pa u ta de con vo ca-
ção, en quan to a re for ma po lí ti ca não o foi. Nós, do
PFL, es ta mos fa zen do um re que ri men to para que se
in clua essa re for ma na Con vo ca ção Extra or di ná ria.

Mais gra ve foi a re u nião que o Mi nis tro José Dir -
ceu re a li zou on tem na casa do De pu ta do João Pa u lo.
Ho mem de pas sa do par ti dá rio, foi Pre si den te do PT –
um dos seus cri a do res – du ran te anos tra ba lhou no
sen ti do de mon tar esse Par ti do, que co me çou pe que-
no e pou co a pou co foi cres cen do, até as su mir al gu-
mas pre fe i tu ras, al guns go ver nos es ta du a is e, fi nal-
men te, a Pre si dên cia da Re pú bli ca, como, aliás, ou-
tros par ti dos, como o PSDB e o PFL, o Mi nis tro José

Dir ceu le vou para essa re u nião uma pro pos ta que
con si de ro, no mí ni mo, in de co ro sa. Pron ta men te, re je-
i ta da pe los de ma is lí de res par ti dá ri os, a pro po si ção
sim ples men te cria um novo par ti do para in clu ir os
ade sis tas e as pes so as que que rem apo i ar o Go ver-
no, sa í ram de ou tros par ti dos e não que rem ir para
ne nhum dos atu a is. Esses Par la men ta res iri am para
esse novo par ti do. Até aí tudo bem. A lei ele i to ral per -
mi te a fun da ção de vá ri os par ti dos, mas a pro pos ta é
de que cada De pu ta do, quan do fos se para o par ti do,
le vas se o seu tem po de te le vi são e sua par ti ci pa ção
na re ce i ta do fun do par ti dá rio.

Ora, meus ami gos, essa pro pos ta im pli ca um re -
tro ces so ina cre di tá vel!

E o que ocor reu, na prá ti ca, na re u nião? Os Lí -
de res dos par ti dos atu a is re je i ta ram a pro pos ta, como 
o De pu ta do Ro ber to Jef fer son*, Lí der do PTB; o De -
pu ta do Val de mar Cos ta Neto*, Lí der do PL; e o Lí der
do PSB. Enfim, to dos os Lí de res ti ve ram que re je i-
tá-la, por que, na re a li da de, é uma pro pos ta que ca mi-
nha no sen ti do con trá rio ao da re for ma par ti dá ria ou
da re for ma po lí ti ca, que visa for ta le cer os par ti dos.

Se, por um lado, o Go ver no não co lo ca na pa u ta
de vo ta ção da con vo ca ção ex tra or di ná ria os pro je tos
já apro va dos no Se na do, que es tão na li nha de for ta-
le cer os par ti dos, e, por ou tro lado, faz uma pro pos ta
des sa di men são, que é qua se um re tro ces so ao tem -
po da di ta du ra mi li tar, do ca su ís mo, cre io que te mos
de fi car pre o cu pa dos com essa re for ma po lí ti ca.

Pen so que nós, do Con gres so, te mos de to mar
a ini ci a ti va de vol tar a dis cu tir a re for ma po lí ti ca, para
que seja apro va da de uma ma ne i ra po si ti va, no sen ti-
do de for ta le cer os par ti dos. Se for mos es pe rar o Exe -
cu ti vo, temo que as pro pos tas ve nham para des mo ra-
li zar e en fra que cer os par ti dos po lí ti cos.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. José Jor ge,
o Sr. Ro dolf ho Tou ri nho, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia que é ocu pa da pelo Sr. Pa pa léo
Paes.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio, como
Lí der, 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. 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, leio tre cho de ar ti go do jor na lis ta
Ota vio Fri as Fi lho, que peço seja trans cri to nos Ana is
da Casa.
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(...) Lula foi, sem dú vi da, ví ti ma de pre -
con ce i to. A no ção de que al guém sem di plo-
ma uni ver si tá rio não po de ria ocu par a Pre si-
dên cia re ve la uma per cep ção es tre i ta, be le-
tris ta e ob so le ta so bre o exer cí cio do po der.
De mo rou para que a ma i o ria do ele i to ra do
se con ven ces se dis so. E, quan do essa mu-
dan ça ocor reu, de mos mais um pas so para
am pli ar a de mo cra cia.

Então o pre con ce i to pas sou a ope rar
com si nal in ver ti do.

Di an te da imi nên cia de sua vi tó ria, Lula 
en car nou o ma lan dro da li te ra tu ra po pu lar,
mais es per to que os es per tos, ca paz de dar
nó nos fi gu rões da alta roda. O mes mo sen ti-
men to que re pu di a va por ser “povo” pas sou a 
enal te cê-lo por ser vi to ri o so, numa ver são
su til, in cons ci en te, da “lei de Gér son”.

A la cu na es co lar é uma ad ver si da de
que Lula ven ceu por seus mé ri tos, que são
mu i tos. Mas é evi den te que não pode ser
con ver ti da em vir tu de, sob pena de di zer-
mos às cri an ças: es tu dar é ruim, co nhe cer é 
um de fe i to, sa ber mais nos tor na im pu ros ou 
cor rom pi dos. Lula po de ria ter se pre pa ra do
nos úl ti mos 20 anos, quan do teve tem po e
con di ções para tan to, mas não o fez.

Do pri me i ro lí der po pu lar a atin gir o Pla nal to,
es pe ra va-se que re co nhe ces se tais li mi ta ções, não
que as trans for mas se em apa ná gio. Espe ra va-se
tam bém que não se de i xas se des lum brar por jói as
ou ma ni cu res, e que o êxi to – fu gaz como todo su-
ces so – não lhe su bis se à ca be ça. Algum ou tro po-
de ria ser uma es pé cie de Fi gue i re do, mas que Lula
es te ja a ca mi nho dis so é mais uma iro nia e mais
uma de cep ção.

Como se gun do tó pi co des te pro nun ci a men to,
Sr. Pre si den te, re su mi ria aqui dis cur so que peço seja
trans cri to na sua in te gra li da de nos Ana is da Casa a
res pe i to da agri cul tu ra bra si le i ra.

A jor na lis ta She i la Ra po sa, do jor nal Cor re io Bra -
zi li en se, as si nou be lís si ma re por ta gem in ti tu la da “Agri -
cul tu ra Sal va Eco no mia do País”, des ta can do a te na ci-
da de e a pu jan ça es sen ci a is à nos sa eco no mia e até à
nos sa vida so ci al, mas não cre di ta mé ri tos ao Go ver no
atu al. Até por que, se ele é mu i to jo vem para ser cri ti ca-
do, é mu i to jo vem, com toda a cer te za, para ter fe i to tan -
ta co i sa, a pon to de pro du zir uma sa fra re cor de de 114
mi lhões de to ne la das de grãos nes te ano. E a jor na lis ta,
Sr. Pre si den te, mos tra a evo lu ção da agri cul tu ra bra si le i-
ra nos úl ti mos dez anos e for ne ce da dos so bre o agro -

ne gó cio: ex por ta ções atin gi ram o ma i or va lor dos úl ti-
mos quin ze anos – US$8,189 bi lhões – ago ra nes te
ano, e ge ra ram um su pe rá vit co mer ci al, nes te iní cio de
Go ver no Lula, de US$6,634 bi lhões. O agro ne gó cio res -
pon de, hoje, por 27% do Pro du to Inter no Bru to, gera
40% dos em pre gos e res pon de por 40% das ex por ta-
ções. Entre maio do ano pas sa do e abril do cor ren te
ano, apre sen tou su pe rá vit de US$22,200 bi lhões.

Sr. Pre si den te, por essa ra zão, fui o pri me i ro sig -
na tá rio da CPI, já lida e a ser ins ta la da em agos to,
des ti na da a in ves ti gar as ati vi da des ile ga is e aten ta tó-
ri as à de mo cra cia bra si le i ra, pra ti ca das pelo cha ma-
do Mo vi men to dos Sem-Ter ra. Se é ver da de que a
ação su pos ta men te re vo lu ci o ná ria traz in tran qüi li da-
de ao cam po e vira um pro ble ma de efe ti va se gu ran ça
na ci o nal, é ver da de tam bém que há ra zões eco nô mi-
cas mu i to for tes para agir da ma ne i ra que agi:a ba lan-
ça co mer ci al bra si le i ra é pos ta em xe que na me di da
em que con ti nua a de sor dem no cam po. E o Go ver no
Lula é flá ci do, che gan do a ser ab so lu ta men te le ni en-
te, per mis si vo, em re la ção às ati vi da des do MST. O
sím bo lo foi o bo ne zi nho de on tem; aqui lo, lon ge de
pa re cer es pí ri to de mo crá ti co, de mons trou fra que za,
fal ta de sen so, de co lo ca ção de um Pre si den te da Re -
pú bli ca, que tem de de sem pe nhar um pa pel só brio na 
ma i or par te do tem po. Even tu al men te, pode até brin -
car, mas não brin car o tem po in te i ro. Aqui lo foi o re tra-
to da im po tên cia do Go ver no di an te de um MST que
lhe de sa fia to dos os dias a au to ri da de.

Por isso, Sr. Pre si den te, an tes de fi na li zar este
pro nun ci a men to, peço que seja dado como lida a par te
res tan te, que con tém da dos mu i to ho nes tos da jor na lis-
ta She i la Ra po so. Ela põe o dedo na fe ri da: a sa fra
2002/03 foi plan ta da pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so e está sen do co lhi da pelo Pre si den te Lula
– sa fra bri lhan te, co lhe i ta que, sem dú vi da al gu ma, es -
pe ro bri lhan te tam bém. Não é pos sí vel que se que i ra
pre gar mais esta “peta” na cons ciên cia dos bra si le i ros,
de ima gi nar que che gou al guém mi la gro so, sal va dor da
Pá tria, aque le que põe boné, tira boné e, nas ho ras va -
gas, plan ta, co lhen do me ses de po is – plan ta em ja ne i ro
e co lhe em mar ço uma sa fra gran di o sa como essa!

Encer ro, di zen do, ain da, que te nho vis to com
pre o cu pa ção essa es ca la da de fac tói des, de ges tos
que o Pre si den te faz, com cer te za, mu i to bem ori en-
ta do por mar que te i ros, mas que co me çam a ca u sar
cer to can sa ço à Na ção; a mim, pes so al men te, tem
ca u sa do cer to can sa ço, sim, e eu cos tu mo tra tar o
Pre si den te com mu i ta sim pa tia pes so al. Sua Exce lên-
cia tem en ce na do vá ri os ti pos: às ve zes, é o in dig na do
– anda de um lado para o ou tro, como se fos se um pas -
tor em pre ga ção num púl pi to; ou tras ve zes, é o
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bem-hu mo ra do – sem pre uma pi a da para o in ter lo cu-
tor, sem pre um ges to sim pá ti co, na li nha do “Lu li nha,
paz e amor”, de tan to êxi to na cam pa nha ele i to ral; em
ou tros mo men tos, é o sím bo lo – se ga ú chos vão lá,
ves te-se de ga ú cho; se vai o MST, para mos trar que
con se gue le var to das as pes so as na sua boa con ver-
sa, faz aque le sím bo lo de sub mis são ao MST co lo can-
do o tal boné. Não adi an ta dis far çar, pois eles sa í ram
da re u nião di zen do que vão con ti nu ar as in va sões.

Faço hoje uma pro pos ta ao Pre si den te. Sua
Exce lên cia já tem en ce na do tan tos ti pos; vou-lhe pe -
dir que en ce ne mais um. Já fez o mal-hu mo ra do; o
“Lu li nha paz e amor”; o mi li tan te do MST; o ami go da
Fe bra ban – to dos os ti pos. Peço-lhe que en ce ne mais
um tipo: que, des ta vez, en ce ne o Pre si den te só brio, o 
Pre si den te que sen ta para as si nar, para des pa char; o
Pre si den te que sen ta para ou vir os seus Mi nis tros; o
Pre si den te que pro cu ra evi tar tudo que é de ma si a do,
nos ges tos – até por que os ges tos do Pre si den te de
uma gran de Re pú bli ca como a bra si le i ra de vem ser
na tu ral men te co me di dos, na tu ral men te cons ci en tes e 
pru den tes, ca pa zes de re ve lar que o ho mem que os
ado ta é ex pe ri men ta do a pon to de ter sido vo ta do
para Pre si den te de uma das Re pú bli cas mais im por-
tan te do mun do.Que Sua Exce lên cia faça isso, seja
pela be le za do es pe tá cu lo ele i to ral que pro ta go ni za-
mos aqui, pela con so li da ção da nos sa de mo cra cia,
seja por que so mos uma de mo cra cia gran de, de 170
mi lhões bra si le i ros, seja por que so mos uma gran de
de mo cra cia, aque la pela qual tan to lu ta mos, pela qual 
o Pre si den te Lula tan to lu tou, e que não deve ser em -
pa na da pelo ges to te a tral, que não é se quer de gran -
de al can ce, pelo bri lha re co, pela pan to mi ma, pela en -
ce na ção. Mas, a en ce nar al gum tipo a mais, que não
seja nada mais pa re ci do com as apa ri ções per for má-
ti cas de até aqui. Da qui para fren te, se Deus qui ser,
até o fi nal do seu man da to, que en ce ne o Pre si den te
só brio, que en ce ne o pre si den te co me di do, que en ce-
ne o pre si den te pru den te e que en ce ne o pre si den te
ca paz de ou vir mais do que fa lar e de ci dir por aqui lo
que é re al men te me lhor para o Bra sil e não pen san do
em pu bli ca ções nas pá gi nas do dia se guin te.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a fal ta de ar gu-
men tos con sis ten tes para jus ti fi car sua inép cia, o Go -
ver no Lula tem-se es me ra do em re pe tir, in de fi ni da-
men te, an ti gas e des gas ta das crí ti cas à ad mi nis tra-

ção an te ri or, do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so. Essa fór mu la, tão des gas ta da quan to in con vin-
cen te, já não sur tia efe i to jun to às pes so as mi ni ma-
men te in for ma das no co me ço da atu al ges tão. Ago ra,
não ilu de o mais de sa vi sa do dos bra si le i ros, eis que a
re a li da de co ti di a na dos fa tos des men te, ca te go ri ca-
men te, o mais dis ci pli na do dos por ta-vo zes.

É o que ob ser vo, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se -
na do res, em re cen te re por ta gem do jor nal Cor re io
Bra zi li en se, que te nho em mãos, as si na da pela jor na-
lis ta She i la Ra po so. A re por ta gem, in ti tu la da Agri cul tu-
ra sal va a eco no mia do País, des ta ca, como se pode
es pe rar, a te na ci da de e a pu jan ça es sen ci a is à nos sa
eco no mia e até nos sa vida so ci al, mas não cre di ta
qual quer mé ri to ao Go ver no Lula. Pelo con trá rio, es-
me ra-se em des ta car os fe i tos do se tor agrí co la nos
go ver nos an te ri o res, e, em bo ra não faça re fe rên cia no -
mi nal aos che fes de Go ver no, fica cla ro que a Admi nis-
tra ção Fer nan do Hen ri que foi con si de ra da ex tre ma-
men te pro fí cua para a agro in dús tria bra si le i ra.

A jor na lis ta ob ser va, logo no iní cio de sua ma té-
ria, que o Mi nis tro da Fa zen da, Anto nio Pa loc ci, ci tou
a pros pe ri da de do se tor agrí co la para ga ran tir que o
País não está em re ces são”.

O Mi nis tro, cuja se re ni da de e com pe tên cia te nho
lou va do, não teve a hu mil da de, Sras. e Srs. Se na do res,
de ad mi tir que essa pros pe ri da de foi ob ti da em go ver-
nos an te ri o res aos qua is o seu par ti do fa zia sis te má ti-
ca opo si ção e para os qua is re ser va va as mais con tun-
den tes crí ti cas. No en tan to, a jor na lis ta mos trou ter es -
pí ri to crí ti co, como se pode de pre en der do se guin te co -
men tá rio: “Ele (o Mi nis tro) er rou em re la ção a si tu a ção
eco nô mi ca do País – que, de fato, se gue rumo a mais
um pe río do de re tra ção do Pro du to Inter no Bru to. Mas
acer tou em che io ao di zer que a ati vi da de agro pe cuá-
ria bra si le i ra cres ce de for ma es pe ta cu lar”.

Há anos, Sr. Pre si den te, o agro ne gó cio vem pro -
por ci o nan do as me lho res no tí ci as dos ca der nos e su -
ple men tos de eco no mia. Aliás, esse se tor tem pa pel
his tó ri co na eco no mia bra si le i ra, ga ran tin do o cres ci-
men to ou, no mí ni mo, im pe din do o agra va men to das
re ces sões eco nô mi cas quan do a in dús tria e o se tor
de ser vi ços apre sen tam de sem pe nho de fi ci tá rio.

Além de a agro pe cuá ria ter par ti ci pa ção ex pres-
si va na for ma ção do nos so PIB, seu de sem pe nho se
re fle te em toda a ca de ia pro du ti va, em efe i to cas ca ta.
Os nú me ros do agro ne gó cio re la ti vos ao pri me i ro
qua dri mes tre des te ano são elo qüen tes: as ex por ta-
ções do se tor atin gi ram o ma i or va lor dos 15 anos – 8
bi lhões e 189 mi lhões de dó la res – e ge ra ram um su -
pe rá vit co mer ci al de 6 bi lhões e 634 mi lhões de dó la-
res. O agro ne gó cio res pon de por 27% do Pro du to
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Inter no Bru to, gera 40% dos em pre gos e res pon de
por 40% das ex por ta ções. Entre maio do ano pas sa do
e abril do cor ren te, apre sen tou su pe rá vit de 22 bi-
lhões e 200 mi lhões de dó la res.

Ago ra, Sr. Pre si den te, o se tor agrí co la nos brin -
da, mais uma vez, com uma sa fra re cor de, es ti ma da
pelo IBGE em 116 mi lhões de to ne la das de grãos.”

As boas no tí ci as não pa ram por aí, diz a jor na lis ta
She i la Ra po so: “Nos úl ti mos 13 anos, a área plan ta da no
Bra sil cres ceu 12% en quan to a pro du ção teve au men to
de 99%. A mé dia da pro du ti vi da de por área, nes se pe río-
do, su biu 74%, con for me re ve lou o Mi nis tro da Agri cul tu-
ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, Ro ber to Ro dri gues”.

Nes se pon to, que ro des ta car a de cla ra ção fe i ta à
jor na lis ta pelo Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues: “Ne nhum
país agrí co la im por tan te do mun do teve de sem pe nho
que per mi tis se ta ma nha ex plo ra ção de cres ci men to”.

Obvi a men te, esse de sem pe nho não pode ser
cre di ta do ao Go ver no Lula, que ain da não mos trou a
que veio. Em seis me ses, a ad mi nis tra ção Lula en con-
tra-se ab so lu ta men te pa ra li sa da. Suas ações mais
mar can tes tem sido man ter os ju ros em pa ta ma res ele -
va dís si mos de re pe tir in can sa vel men te a des gas ta da
can ti le na de que en con trou o País em si tu a ção ruim.

É de se per gun tar o que tem de prá ti co, de con cre-
to, o Go ver no Lula pela agri cul tu ra. Aliás, é de se per -
gun tar o que tem fe i to o Go ver no Lula no ape nas no que 
res pe i ta a agri cul tu ra, mas no fo men to a toda ati vi da de
pro du ti va e no de sen vol vi men to de pro je tos so ci a is!

O par ti do do atu al Pre si den te da Re pú bli ca cri ti ca-
va, por exem plo, a po lí ti ca de Re for ma Agrá ria do Go-
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. Con ce da mos que,
da das as di fi cul da des de toda or dem, a re for ma agrá ria
te nha aten di do, ple na men te, os an se i os da po pu la ção
do cam po e os ob je ti vos go ver na men ta is, na ad mi nis-
tra ção an te ri or. Entre tan to, fo ram as sen ta das 600 mil fa -
mí li as, o que en se ja uma in da ga ção per tur ba do ra:
como vão os as sen ta men tos no Go ver no Lula?

O mes mo ocor re quan do se tra ta da ati vi da de
pro du ti va em ge ral. Admi ta mos que os ju ros pu des-
sem es tar as fi xi an tes. Ten do as su mi do o Go ver no, a
equi pe do Pre si den te Lula pode, sem sus tos, re du zir
as ta xas, mas re lu ta em fazê-lo. Essa con tra di ção re-
ve la o mais des la va do es te li o na to ele i to ral ou o mais
ab so lu to des pre pa ro para go ver nar.

O bom de sem pe nho do se tor agrí co la nos úl ti-
mos anos pode ser cons ta ta do tam bém pe los re la tó ri-
os do pró prio Mi nis tro da Agri cul tu ra. Em re la ção a sa -
fra de grãos, por exem plo, pode-se ve ri fi car que a co -
lhe i ta na sa fra 1990/91 foi de 57 mi lhões, 800 mil to ne-
la das; na sa fra 1995/96, no iní cio do Go ver no Fer nan-

do Hen ri que, fo ram co lhi das 73 mi lhões e 800 mil to ne-
la das; na sa fra 2000/2001, a pro du ção al can ça ria o pa -
ta mar de 100 mi lhões e 300 mil to ne la das, e a pre sen te
sa fra, como co ro lá rio de tudo o que se fez pela agri cul-
tu ra nos anos an te ri o res, deve fi car, con for me já sa li-
en tei, aci ma de 116 mi lhões de to ne la das.

A es ti ma ti va da sa fra 2002/2003 apre sen ta nú-
me ros in ve já ve is em pra ti ca men te to das as cul tu ras. O
al go dão (em plu ma) de ve rá ter co lhe i ta de 829 mil to -
ne la das; o tri go, de 4 mi lhões 514 mil to ne la das; o ar -
roz, de 10 mi lhões 616 to ne la das; o mi lho, con si de ra da
ape nas a pri me i ra sa fra, 33 mi lhões 696 to ne la das; e a
soja, nada me nos que 50 mi lhões de to ne la das.

A pro du ti vi da de, no Go ver no Fer nan do Hen ri-
que, tam bém deu sal tos in ve já ve is, com uma va ri a ção
po si ti va de 25% no cul ti vo da soja; 27% no do ar roz;
33% no caso do tri go; 35% no do mi lho; 54% na pro -
du ção do fe i jão e do amen do im; e 137% na co lhe i ta
do al go dão.

So men te no se gun do pe río do Go ver no Fer nan-
do Hen ri que, as ex por ta ções agrí co las cres ce ram
15%; a re du ção das im por ta ções de pro du tos agrí co-
las foi de 46%; e o au men to do sal do co mer ci al do se -
tor fi cou em 52%.

Nes se mes mo pe río do, a ex por ta ção de açú car
au men tou 8%; a de car nes, do brou: 101%; e a de pes -
ca dos ex tra po lou: nada me nos que 228%. Além dis -
so, pas sa mos da con di ção de im por ta do res para a de
ex por ta do res no caso do mi lho e do al go dão.

Isso não se con se gue com pa la vras va zi as ou
com “bra va tas”. O Mi nis tro Pa ti ne de Mo ra es pre o cu-
pou-se em abrir no vos mer ca dos, por exem plo, para o 
se tor de car nes, des ta can do-se o pro gra ma Bra zi li an
Beef, para a car ne bo vi na, a ex pan são da ven da de
su í nos para a Rús sia e a am pli a da ex por ta ção de
fran gos para Eu ro pa e Ori en te Mé dio.

Além dis so, ob ti ve mos vi tó ria no con ten ci o so
com o Ca na dá, re fe ren te su pos ta con ta mi na ção da
car ne bra si le i ra pela en ce fa li te es pon gi for me bo vi na,
a do en ça da “vaca lou ca”. Ou tras me di das to ma das
na ad mi nis tra ção pas sa da, al ta men te me ri tó ri as, fo-
ram a re gu la men ta da Lei de Agro tó xi cos; a Cer ti fi ca-
ção de Ori gem para a ca cha ça; a am pli a ção da Zona
Li vre de Fe bre Afto sa, com va ci na ção de 120 mi lhões
de bo vi nos; o es ta be le ci men to de Zona Li vre de Pes te
Su í na Clás si ca; a im plan ta ção do Sis te ma de Ras tre-
a men to de Bo vi nos e Bu ba li nos; a ins ti tu ci o na li za ção
do Pro gra ma Na ci o nal de Erra di ca ção da Bru ce lo se e 
da Tu ber cu lo se; a am pli a ção da ha bi li ta da para ex-
por ta ção de car ne de aves para a União Eu ro péia.
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No que se re la ci o na à po lí ti ca agrí co la, é mis ter
lem brar a re ne go ci a das das dí vi das, num to tal de 25
bi lhões de re a is, be ne fi ci an do mais de um mi lhão de
pro du to res ru ra is; o es ta be le ci men to de ju ros de cres-
cen tes e pre fi xa dos para o cré di to ru ral; o au men to dos 
re cur sos des ti na dos ao Pla no Agrí co la e Pe cuá rio,
num to tal de 108% em ape nas três anos; a en tra da em
vi gor das no vas leis de Arma ze na gem e de Clas si fi ca-
ção de Pro du tos Ve ge ta is; a re du ção das alí quo tas do
Se gu ro Ru ral; a im ple men ta ção do Pla no Agrí co la e
Pe cuá rio, con tem plan do ati vi da des como a fru ti cul tu ra,
a aqui cul tu ra, a pro du ção de bor ra cha, a re cu pe ra ção
de pas ta gens, a flo ri cul tu ra e mu i tas ou tras.

Enquan to cer tos ad ver sá ri os nos sos de bla te ra-
vam, nós, da ad mi nis tra ção e da sus ten ta ção po lí ti ca
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, tra ba lha mos. O re -
sul ta do, Se nhor Pre si den te, está aí, re fle ti do no imen -
so sal to que deu a agro in dús tria bra si le i ra nos úl ti mos
oito anos, a exem plo de ou tros se to res cujo de sem pe-
nho os opo si ci o nis tas de en tão pro cu ra ram en co brir.
Mas, ao fim e ao cabo, a ver da de res sur ge, e a ver da-
de que o Go ver no Fer nan do Hen ri que fo men tou com
êxi to a ati vi da de agro pe cuá ria, que pode ago ra con tri-
bu ir para de sen ca de ar o Pro gra ma Fome Zero, an tes
que o pró prio pro gra ma mor ra de ina ni ção.

Ao tra zer para os no bres Co le gas al guns da dos
que con fir mam o da ad mi nis tra ção Fer nan do Hen ri que
tam bém no se tor agrí co la, es pe ro que a equi pe do Pre -
si den te Lula pos sa ne les ins pi rar-se para fa lar me nos e 
agir mais, de for ma a re du zir a cres cen te in sa tis fa ção
de mi lhões de bra si le i ros que se sen tem lu di bri a dos
por tan tas – e vãs – pro mes sas de cam pa nha.

Era o que ti nha a di zer.

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.)

Ota vio Fri as Fi lho

PRESIDENTE DESLUMBRADO

Qu an do o ge ne ral João Bap tis ta Fi gue i re do foi in -
di ca do para a su ces são do ge ne ral Ge i sel na Pre si dên-
cia da Re pú bli ca, de fla grou-se uma in ten sa cam pa nha
de pro pa gan da des ti na da a tor nar o “can di da to” co nhe-
ci do e po pu lar. A ele i ção era in di re ta, mas o cli ma de
aber tu ra po lí ti ca re co men da va o es for ço para se du zir
uma opi nião pú bli ca cada vez mais in dó cil.

Ora, o ge ne ral Fi gue i re do era pes soa pou co in -
di ca da para exer cer a fun ção. So men te o de se jo de
Ge i sel e de Gol bery de tu te lar o su ces sor ex pli ca que

a es co lha te nha re ca í do so bre ele, que pas sou lon gos
anos no Pla nal to sem apren der (nem es que cer...)
qua se nada. Fi gue i re do era inep to, iná bil, bron co e
bo çal. Essas qua li da des, na al qui mia pu bli ci tá ria, fo -
ram con ver ti das em “fran que za” e “sim pli ci da de”.

Infe liz men te, a con du ta pes so al do pre si den te
Lula traz ecos da que le seu an te ces sor. Na hip no se co -
le ti va que se se guiu à ele i ção e que to lheu todo es pí ri to
de crí ti ca, Lula foi apre sen ta do como au tên ti co lí der
po pu lar, como fi gu ra his tó ri ca que, res pal da da num
par ti do de mas sas or ga ni za do, rom pe ria o cír cu lo de
fer ro das “eli tes”, como di zia Col lor, em tor no do po der.

Tudo isso é ver da de, mas nem toda a ver da de. O 
fato de Lula ser um caso ra rís si mo de po lí ti co de ex -
tra ção po pu lar que se man te ve fiel à ori gem e a um
par ti do pro gra má ti co não o tor na imu ne à crí ti ca. So -
bre tu do por par te da im pren sa, cuja fun ção de uti li da-
de pú bli ca é pro ble ma ti zar, in ter pe lar, in co mo dar os
go ver nan tes, em es pe ci al en quan to são po pu la res.

Lula foi, sem dú vi da, ví ti ma de pre con ce i to. A no -
ção de que al guém sem di plo ma uni ver si tá rio não po de-
ria ocu par a Pre si dên cia re ve la uma per cep ção es tre i ta,
be le tris ta e ob so le ta so bre o exer cí cio do po der. De mo-
rou para que a ma i o ria do ele i to ra do se con ven ces se
dis so. E, quan do essa mu dan ça ocor reu, de mos mais
um pas so para am pli ar a de mo cra cia.

Então o pre con ce i to pas sou a ope rar com si nal
in ver ti do. Di an te da imi nên cia de sua vi tó ria, Lula en -
car nou o ma lan dro da li te ra tu ra po pu lar, mais es per to
que os es per tos, ca paz de dar um nó nos fi gu rões da
alta roda. O mes mo sen ti men to que o re pu di a va por
ser “povo” pas sou a enal te cê-lo por ser vi to ri o so,
numa ver são su til, in cons ci en te, da “lei de Gér son”.

A la cu na es co lar é uma ad ver si da de que Lula
ven ceu por seus mé ri tos, que são mu i tos. Mas é evi -
den te que não pode ser con ver ti da em vir tu de, sob
pena de di zer mos às cri an ças: es tu dar é ruim, co nhe-
cer é um de fe i to, sa ber mais nos tor na im pu ros ou
cor rom pi dos. Lula po de ria ter se pre pa ra do nos úl ti-
mos 20 anos, quan do teve tem po e con di ções para
tan to, mas não o fez.

Do pri me i ro lí der po pu lar a atin gir o Pla nal to, es -
pe ra va-se que re co nhe ces se tais li mi ta ções, não que
as trans for mas se em apa ná gio.Espe ra va-se tam bém
que não se de i xas se des lum brar por jói as ou ma ni cu-
res, e que o êxi to -fu gaz como todo su ces so– não lhe
su bis se à ca be ça.Algum ou tro po de ria ser uma es pé-
cie de Fi gue i re do, mas que Lula es te ja a ca mi nho dis -
so é mais uma iro nia e mais uma de cep ção.

Ota vio Fri as Fi lho es cre ve às quin tas-fe i ras nes ta co lu na.
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para re que rer a mi nha ins cri-
ção, como ter ce i ro ins cri to, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel as sim que for pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta, que terá vin te
mi nu tos as se gu ra dos para o seu pro nun ci a men to.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar, gos ta-
ria de fa zer uma pe que na re fle xão so bre o car go de
Pre si den te da Re pú bli ca. Vi, his to ri ca men te, pre si-
den tes que as su mi ram o car go na ju ven tu de de seus
qua ren ta, qua ren ta e cin co anos, e, ao tér mi no de
qua tro anos, es ta vam com seus ca be los bran cos. La -
men ta vel men te, no Bra sil, só ti ve mos uma ex pe riên-
cia em que o pre si den te pôde, de po is de qua tro anos
do exer cí cio do car go, com a re e le i ção, me lho rar con -
si de ra vel men te a sua per for man ce e, em al gu mas
opor tu ni da des, como no caso do Bra sil, até pi o rar.

A ex pe riên cia dos pri me i ros anos é fun da men-
tal, e é pen san do nis so que faço esta re fle xão. O Pre -
si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, com ape nas cin co
me ses de man da to, tem se es for ça do, tem pro cu ra do,
de to das as for mas, re pre sen tar a mas sa de ele i to res
bra si le i ros, ho mens e mu lhe res de to das as re giões
do Bra sil que de po si ta ram tan ta con fi an ça na sua ele -
i ção para pre si den te da Re pú bli ca.

Enten de mos al gu mas si tu a ções – al gu mas re -
pro va das, ou tras co men ta das, ou tras que po de ri am
ter sido evi ta das –, mas te nho ab so lu ta cer te za e a
con vic ção de que es ses pri me i ros me ses, tam bém
para um pre si den te, como o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va, são me ses de apren di za do. Va mos par-
tir para uma fase mu i to mais ob je ti va, mu i to mais cla -
ra, ago ra que a eco no mia está che gan do no seu lu-
gar, que as co i sas es tão se acer tan do, que o go ver no
co me ça a dar si na is de que te mos, sim, luz no fun do
do tú nel. Te nho a cer te za ab so lu ta de que es ta mos no 
ca mi nho cer to.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, fa lar nes te meu pro nun ci-
a men to de hoje à tar de so bre um dos as sun tos que
mais pre o cu pam, pre o cu pam o go ver no, as li de ran-
ças po lí ti cas e em pre sa ri a is e, so bre tu do, pre o cu-
pa-me como Se na dor re pre sen tan te do Esta do de Mi -
nas Ge ra is, que é um dos mais im por tan tes Esta dos
ex por ta do res do Bra sil. Mi nas ex por ta au to mó ve is,
ex por ta têx te is, ex por ta pro du tos agrí co las, mi né rio

de fer ro, aço. O nos so Esta do é um Esta do ex por ta-
dor.E sem pre que se fala em Alca, na Asso ci a ção de
Li vre Co mér cio das Amé ri cas, nós, mi ne i ros, fi ca mos
pre o cu pa dos, por que, da ma ne i ra como a ques tão da
Alca está sen do con du zi da, fi ca mos sem sa ber se o
que virá será bom ou ruim para o Bra sil.

Há al gum tem po, ter mos e ex pres sões que di -
zem res pe i to a ex pe riên ci as de in te gra ção re gi o nal,
tais como a União Eu ro péia, a pró pria Alca e o Mer co-
sul des ce ram do pe des tal aca dê mi co e das al tas ro -
das di plo má ti cas para fa ze rem par te do co ti di a no do
ci da dão co mum, do es tu dan te uni ver si tá rio, do pro fis-
si o nal li be ral, do mo to ris ta de táxi, do fun ci o ná rio pú -
bli co, de to dos nós. Ao abrir mos qual quer jor nal, re-
vis ta se ma nal ou pu bli ca ção es pe ci a li za da, in va ri a-
vel men te, nós nos de pa ra mos com prog nós ti cos oti -
mis tas ou ame a ças ca tas tró fi cas na hi pó te se de o
Bra sil ade rir a este ou àque le mo de lo de in te gra ção
eco nô mi ca. A ex po si ção que o fe nô me no das in te gra-
ções re gi o na is apre sen ta hoje na mí dia está ple na-
men te jus ti fi ca da pela abran gên cia e pela e pela com -
ple xi da de das ne go ci a ções.

A hi pó te se, Sr. Pre si den te, de cri a ção da Área
de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, a Alca, tem uma di -
men são sig ni fi ca ti va, pois é di fí cil con ce ber que al-
gum se tor da eco no mia pas sa rá in có lu me nes se pro -
ces so. Em ver da de, a Alca traz con si go, si mul ta ne a-
men te, mu i tas opor tu ni da des e mu i tos ris cos para o
nos so País. O Bra sil não será o mes mo de po is da im -
plan ta ção da Alca. Não será o mes mo do pon to de
vis ta eco nô mi co, não será o mes mo do pon to de vis ta
so ci al. Cer ta men te se rão afe ta das as nos sas re la-
ções de ser vi ço com os de ma is pa í ses do he mis fé rio
e cer ta men te as nos sas re la ções di plo má ti cas.

Um es tu do re cen te da Asso ci a ção La ti no-Ame-
ri ca na de Inte gra ção, a Ala di, ana li sa po ten ci a is van -
ta gens e des van ta gens que te ria o Bra sil caso ade ris-
se à Alca.

Esse es tu do, Sr. Pre si den te, iden ti fi cou 38 se to-
res e 176 pro du tos bra si le i ros ame a ça dos pela con -
cor rên cia adi ci o nal que a aber tu ra co mer ci al do Mer -
co sul aos de ma is pa í ses da Alca re pre sen ta ria. Esses 
pro du tos en glo bam 10% das ex por ta ções to ta is e
mais da me ta de das ex por ta ções para a re gião. A ma -
i or con cen tra ção está em se to res da ati vi da de in dus-
tri al, tais como má qui nas, equi pa men tos de trans por-
te, pa pel, ma nu fa tu ra de bor ra cha e de plás ti co.

E nes te pon to é im por tan te lem brar a re la ção que
exis te nas tro cas co mer ci a is en tre o Bra sil e o prin ci pal
par ce i ro da Alca, que se rão os Esta dos Uni dos.

Hoje, os dez pro du tos que nós, bra si le i ros, ex -
por ta mos mais fre qüen te men te para os Esta dos Uni -
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dos são ta xa dos, ao che ga rem em ter ri tó rio ame ri ca-
no, em cer ca de 40%, en quan to que os dez pro du tos
ame ri ca nos que nós mais im por ta mos, de que nós
mais ne ces si ta mos, che gam aqui e são ta xa dos em
apro xi ma da men te 14%. Ve jam bem: ex por ta mos e
nos co bram 40%; im por ta mos e co bra mos ape nas
14%. Essa é a di fe ren ça.

Esse es tu do re cen te da Asso ci a ção La ti-
no-Ame ri ca na de Inte gra ção ana li sa es sas la men tá-
ve is di fi cul da des que te mos.

Por ou tro lado, pelo lado das opor tu ni da des, o
es tu do da Ala di apon ta 35 se to res e 79 pro du tos que
po de ri am en con trar na Alca um am bi en te fa vo rá vel
para a ex pan são das ex por ta ções bra si le i ras. Esses
se to res, en tre os qua is se en con tram os ali men tos, as 
be bi das, a mi ne ra ção, me ta lur gia e cal ça dos res pon-
dem atu al men te por cer ca de dois ter ços das ex por ta-
ções do País e por uma va ri a da gama de pro du tos.

Mas o pro ble ma, Srªs e Srs. Se na do res, é que
en con tra mos sem pre as cha ma das bar re i ras al fan de-
gá ri as e, nes se par ti cu lar, te mos que ter mu i to cu i da-
do nas ne go ci a ções que va mos fa zer para a en tra da
do Bra sil no con tex to da Alca.

O Bra sil hoje é um ex cep ci o nal pro du tor de aço.
Pro du zi mos o me lhor e mais ba ra to aço, que con cor re
e tem mer ca do den tro dos Esta dos Uni dos por ser
bom e ba ra to. Os nos sos têx te is já ga nha ram o mer -
ca do ame ri ca no e eu ro peu. Te mos qua li da de na pro -
du ção que fa ze mos.

O que não pode acon te cer, Sr. Pre si den te, é
ser mos sub me ti dos no va men te ao que acon te ceu há
dois anos por oca sião da dis pu ta en tre a Embra er e a
Bom bar di er ca na den se – aque la faz aviões no mes -
mo mo de lo e es ti lo des ta. Ao che gar ao Ca na dá e ao
mer ca do ame ri ca no e eu ro peu e to mar con ta des ses
mer ca dos, a nos sa em pre sa foi cri ti ca da pelo go ver no
ca na den se, que es ta va na que le ins tan te ten tan do re -
cu pe rar uma em pre sa fa li da, a Bom bar di er, cri an do
para nós uma si tu a ção ab sur da, quan tas e quan tas
ve zes co men ta da nes ta tri bu na, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos e no Con gres so Na ci o nal, ao in si nu ar pelo
mun do in te i ro que o re ba nho bo vi no bra si le i ro es ta va
in fec ta do com a “vaca lou ca”, ig no ran do, in clu si ve,
que a “vaca lou ca” é uma do en ça trans mi ti da pela
pro te í na ani mal. O gado que come fa ri nha de osso,
por exem plo, pode con tra ir a “vaca lou ca”, mas o que
come ape nas ve ge ta ção, ca pim, este não vai, de fi ni ti-
va men te, con tra ir a “vaca lou ca”.

Até isso fi ze ram com o Bra sil para po der pre ju di-
car as re la ções en tre o Bra sil e o res to do mun do, por
as sim di zer, por que con se gui mos su pe rar a in dús tria
ca na den se, e até mes mo a in dús tria ame ri ca na, na -

que le tipo de avião, de até 30 pas sa ge i ros, que a
Embra er es ta va fa bri can do e ven den do para vá ri os
pa í ses, como faz até hoje. Com que or gu lho che ga-
mos a uma ex po si ção in ter na ci o nal como a de Le
Bour get, que ocor re de dois em dois anos, a 40 km de
Pa ris, e ve mos o es tan de da Embra er mos tran do o
pro du to na ci o nal, ou en tão olha mos para o alto, em
qual quer país na Eu ro pa, e ve mos, sim, um avião bra -
si le i ro cru zan do os céus.

É nes se as pec to que te mos que ter cu i da do
com a im plan ta ção da Alca, por que es ta re mos, na re -
a li da de, com pe tin do em des van ta gem. Não em des -
van ta gem por que não sa be mos pro du zir, pois sa be-
mos e te mos com pe tên cia para tal, mas a ques tão
das bar re i ras al fan de gá ri as, das bar re i ras fi tos sa ni tá-
ri as que são co lo ca das aos nos sos pro du tos agrí co-
las é algo que tem que ser am pla men te con ver sa do,
dis cu ti do e acer ta do an tes que o Bra sil pos sa se com -
pro me ter a as si nar um do cu men to que o obri gue a
cum prir as de ter mi na ções de um Acor do de Li vre Co -
mér cio das Amé ri cas.

A Alca não é, in trin se ca men te, boa ou má para o
Bra sil. Mas uma ques tão é cer ta, Srªs e Srs. Se na do-
res: a Alca será tan to me lhor quan to ma i or for o nú me-
ro de in ter lo cu to res há be is a iden ti fi car os pon tos for -
tes e as fra gi li da des que ca rac te ri zam o mer ca do na -
ci o nal, e, nes se sen ti do, es ta mos con ven ci dos de que 
o Par la men to tem um pa pel fun da men tal a cum prir,
ra zão do dis cur so que faço nes ta tar de, Sr. Pre si den-
te, por que, nes te mo men to, na Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res do Se na do da Re pú bli ca, tão bem
pre si di da pelo Se na dor Edu ar do Su plicy, es ta mos ini -
ci an do as dis cus sões que po de rão, se ma nal men te,
tra zer para os Se na do res da que la co mis são a ques -
tão da Alca.

A pro te ção que o Bra sil pre ci sa tem que par tir dos
en ten di men tos, das dis cus sões que se rão fe i tas no Se -
na do da Re pú bli ca, na Câ ma ra dos De pu ta dos, no
Con gres so Na ci o nal. Esta ma nhã, o Pre si den te Edu ar-
do Su plicy, que se en con tra pre sen te, acer tou os de ta-
lhes para que, a par tir da se ma na que vem ou, no mais
tar dar, de po is des ta con vo ca ção ex tra or di ná ria, pos sa-
mos en trar nas dis cus sões da ques tão da Alca, a fim de
que o Bra sil es te ja pre pa ra do para as su mir um com pro-
mis so. Na ver da de, im pu se ram uma data, de 2005, para 
a par ti ci pa ção do Bra sil e dos ou tros pa í ses na Alca.
Não sei e não pos so afir mar, Sr. Pre si den te, se es ta mos
em con di ções de par ti ci par des se li vre co mér cio das
Amé ri cas, com to das as bar re i ras que ain da são im pos-
tas aos pro du tos bra si le i ros.

Sei que está sen do apre sen ta do um re que ri-
men to no sen ti do de se cri ar uma sub co mis são de as -
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sun tos re la ci o na dos com a Alca para que os pro ble-
mas se jam dis cu ti dos den tro da Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res da Câ ma ra. Pos te ri or men te, tal vez
pos sa mos unir Se na do res e De pu ta dos e pro du zir um 
do cu men to ca paz de as se gu rar ao Bra sil a par ti ci pa-
ção na Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, mas de
uma for ma que não pre ju di que os in te res ses do País,
no ta da men te no se tor de ser vi ços, por que não adi an-
ta im po rem con di ções e im po rem data para que o
Bra sil en tre em um mer ca do no qual nos es tão sen do
im pos tos to dos os ti pos de bar re i as.

Qu e re mos a aber tu ra do mer ca do, sim, mas
uma aber tu ra de mer ca do que não pre ju di que os pro -
je tos em an da men to no nos so País, no ta da men te na
ques tão dos ser vi ços.

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

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Ouço o
Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Qu e-
ro sa u dar a ma ni fes ta ção de V. Exª e a sua pre o cu pa-
ção, bem como do Se na dor João Ca pi be ri be e dos
mem bros da Co mis são de Re la ções Exte ri o res.
Obser va mos a im por tân cia de o Se na do Fe de ral es -
tar acom pa nhan do de per to as ne go ci a ções do Go-
ver no bra si le i ro re la ci o na das à for ma ção, ao for ta le ci-
men to e ao apro fun da men to do Mer co sul e tam bém
em re la ção à en tra da do Bra sil na Alca, a par tir de
2005, con for me de cla ra ção con jun ta dos Pre si den tes
do Bra sil e dos Esta dos Uni dos. Con si de ra mos da
ma i or re le vân cia que o Se na do Fe de ral so li ci te ao Mi -
nis tro Cel so Amo rim, con for me as si na lou V. Exª, in for-
ma ções pre ci sas so bre en ten di men tos efe ti vos, se
es tão ou não acon te cen do, e qual a na tu re za des ses
en ten di men tos, pois é im por tan te que o povo bra si le i-
ro, os em pre sá ri os, os tra ba lha do res e nós, do Con -
gres so Na ci o nal, pos sa mos acom pa nhar de per to as
ne go ci a ções que es tão sen do fe i tas. Inclu si ve por que
o Mi nis tro Cel so Amo rim tem res sal ta do que os Esta -
dos Uni dos, em di ver sas oca siões, têm co lo ca do à
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio as pec tos da ne go-
ci a ção que se ri am mais de in te res se de les do que do
Bra sil, di fi cul tan do o que se ria efe ti va men te de ma i or
in te res se do Bra sil. Por tan to, é mu i to im por tan te que
a Co mis são de Re la ções Exte ri o res, con for me de ci di-
mos hoje, so li ci te que o Mi nis tro das Re la ções Exte ri-
o res, em au diên cia, no mês de agos to, tra ga-nos to -
dos os ter mos do acor do bem de ta lha dos: qua is as
ofer tas dos Esta dos Uni dos? Qu a is os ter mos da qui lo
que os Esta dos Uni dos têm pro pos to para o Bra sil? O
que o Bra sil tem pro pos to? E se foi ace i to ou não? Em 
que áre as ini ci a re mos? Na área de li vre co mér cio? Se 

vai ser algo de in te res se ape nas do ca pi tal, da que les
que de se jam trans fe rir flu xos de ca pi tal além das fron -
te i ras das Amé ri cas? Se vai ser pos sí vel par ti ci par de
li ci ta ções pú bli cas mu ni ci pa is, es ta du a is e da União
em igual da de de con di ções? Ou se o in te res se é ape -
nas o de trans fe rir mer ca do ri as e ser vi ços, além das
fron te i ras, sem qua is quer bar re i ras? E qua is se ri am
es sas mer ca do ri as e ser vi ços? Aque las em que os
Esta dos Uni dos têm di fi cul da de de com pe ti ção? Em
que me di da essa in te gra ção le va rá em con ta o ser hu -
ma no e a pos si bi li da de dos se res hu ma nos es ta rem
indo da qui para lá e de lá para cá? Ain da hoje, V. Exª,
eu e ou tros mem bros da Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res as si na mos um ofí cio à Emba i xa do ra Don na
Hri nack e ao Emba i xa dor Ru bens Bar bo sa, so bre
mais um bra si le i ro que está do en te e de ti do na fron te-
i ra do Mé xi co com os Esta dos Uni dos, em con di ções
to tal men te de su ma nas. Esse as sun to tam bém tem
que me re cer o me lhor es cla re ci men to pos sí vel. Esta -
mos so li ci tan do aten ção ime di a ta para esta si tu a ção
de emer gên cia. A Se na do ra Íris de Ara ú jo aca ba de
me in for mar que foi mar ca da uma au diên cia com a
Emba i xa do ra Don na Hri nack, às 16 ho ras de se gun-
da-fe i ra, para tra tar mos des te as sun to, e en vi a re mos
a car ta so bre o ra paz de ti do. Ou vi re mos o Mi nis tro
Cel so Amo rim so bre to dos es ses te mas, ini ci an do
uma dis cus são or ga ni za da acer ca des sas ne go ci a-
ções, com um acom pa nha men to mu i to me lhor do Se -
na do Fe de ral, a par tir das pró xi mas se ma nas.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy.

Sr. Pre si den te, te nho mais um mi nu to e gos ta ria
de acen tu ar que, nes ta se ma na, a União Eu ro péia
deu os pri me i ros pas sos para cor ri gir mos al gu mas
dis tor ções fun da men ta is no fu tu ro en ten di men to en -
tre o Bra sil e os pa í ses que vão com por a Asso ci a ção
de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, por que na Eu ro pa já
foi es ta be le ci da a re du ção gra da ti va dos sub sí di os
agrí co las.

É im por tan te lem brar que, só no ano pas sa do,
os sub sí di os agrí co las ame ri ca nos fo ram da or dem
de US$43 bi lhões, e os sub sí di os en tre os pa í ses da
Co mu ni da de Eu ro péia che ga ram a 40 bi lhões de eu -
ros. Como va mos com pe tir? So mos os ma i o res pro -
du to res de suco de la ran ja, so mos o se gun do ma i or
ex por ta dor de soja do mun do, te mos uma agri cul tu ra
e uma pe cuá ria ca pa zes, te mos uma agro in dús tria
ex tra or di na ri a men te com pe ten te, mas de que ma ne i-
ra va mos com pe tir, tan to no mer ca do ame ri ca no
quan to no eu ro peu, na me di da em que os sub sí di os
para os pro du to res des ses pa í ses che gam a algo em
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tor no de US$40 bi lhões a 50 bi lhões anu a is? Não te -
mos como com pe tir!

Por essa ra zão, es ta mos pre o cu pa dos com to -
das as ne go ci a ções que pre ci sam ser fe i tas an tes de
as su mir mos o com pro mis so de par ti ci par di re ta men-
te des te gran de mer ca do co mum que exis ti rá nas
Amé ri cas. Enten do que ele é ine vi tá vel e es pe ro que
acon te ça tam bém, como dis se o Se na dor Edu ar do
Su plicy, na área de ser vi ços e até mes mo, no fu tu ro,
abrin do as fron te i ras. Já que nos sos pro du tos cir cu la-
rão li vre men te en tre fron te i ras, que o povo tam bém
pos sa cir cu lar li vre men te. Não adi an ta um pro du to de
ou tro país en trar e não ser bar ra do na fron te i ra e ocor -
rer ca sos como o do bra si le i ro que pre ten dia che gar
aos Esta dos Uni dos nes ta se ma na. O jo vem teve que
se re por tar às au to ri da des po li ci a is e aca bou sen do
le va do para o hos pi tal em es ta do gra ve, por que ten -
tou atra ves sar a fron te i ra ame ri ca na.

Sr. Pre si den te, en cer ran do mi nhas pa la vras,
faço um ape lo para que o Bra sil e o Con gres so Na ci o-
nal dis cu tam am pla men te a Alca nes tes pró xi mos
me ses, tão im por tan tes, que an te ce dem a to ma da de
po si ção do Go ver no bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi -
nu tos, nos ter mos do art. 14, VII, do Re gi men to Inter -
no.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, pedi a pa la vra para fa zer dois re gis tros.

O pri me i ro é um ape lo ao Go ver no Fe de ral. Du -
ran te esta se ma na, foi anun ci a do, pela Mi nis tra Dil ma
Rous seff e pela Pe tro bras, que ha ve ria um cor te nos
pre ços do com bus tí vel e do bo ti jão de gás de co zi nha,
por con ta da di mi nu i ção dos pre ços do dó lar e do bar -
ril de pe tró leo no mer ca do in ter na ci o nal.

Fi ca mos mu i to fe li zes com isso, por que, ao lon -
go do úl ti mo mês, nes te ple ná rio, te mos de fen di do a
re du ção dos pre ços dos com bus tí ve is.

Hoje, fo mos sur pre en di dos com a de ci são de
que o Go ver no bra si le i ro e a Pe tro bras es ta ri am adi -
an do a que da de pre ços do com bus tí vel e do gás de
co zi nha de vi do a uma gre ve na Ni gé ria.

Ora, Sr. Pre si den te, ape sar de a Ni gé ria for ne-
cer uma par te do com bus tí vel bra si le i ro, não é pos sí-
vel que uma gre ve na que le país im pe ça a di mi nu i ção
da in fla ção no Bra sil e a me lho ra da con di ção do povo
bra si le i ro. Se a Ni gé ria está em gre ve há três dias e
não tem con di ção efe ti va de en tre gar al gum tipo de

com bus tí vel, o Go ver no bra si le i ro tem ou tros gran des
par ce i ros que po de rão fa zer isso, como a Ve ne zu e la,
que, há al guns dias, foi so cor ri da pelo Pre si den te
Lula, quan do en fren ta va uma cri se de fal ta de com -
bus tí vel. Por isso o nos so ape lo ao Mi nis té rio das Mi -
nas e Ener gia.

Nós apo i a mos a luta do atu al Go ver no para ba i-
xar os pre ços ad mi nis tra dos e para en fren tar o re a jus-
te das te le co mu ni ca ções, pois é um ab sur do, na re a li-
da de sa la ri al e eco nô mi ca bra si le i ra, até para o pró -
prio fun ci o na men to do mer ca do, um au men to de 40% 
nas ta ri fas te le fô ni cas. Qu an to às ta ri fas te le fô ni cas,
os pre ços são ad mi nis tra dos, o Go ver no tem um con -
tra to pac tu a do e le gal men te não pode in ter fe rir. Mes -
mo as sim, o Go ver no está atu an do para ba i xar esse
re a jus te.

No caso da Pe tro bras, tra ta-se tam bém de pre -
ços ad mi nis tra dos, mas que não tem con tra to, e o Go -
ver no pode atu ar para re du zir os pre ços. Já de mons-
tra mos aqui que o pre ço do bo ti jão de gás pode cair
R$12,00, a ní vel real do con su mi dor, se hou ver uma
di mi nu i ção de R$6,00 do lado da Pe tro bras, di mi nu in-
do o lu cro, e de R$6,00 do lado da dis tri bu i do ra.

Por tan to, ape lo ao Go ver no, à Mi nis tra Dil ma
Rous seff, para que, ao lu tar con tra o re a jus te do se tor
de te le fo nia, o Go ver no tam bém aja como ma jo ri tá rio e
ba i xe os pre ços do com bus tí vel e do gás de co zi nha.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re gis trar que par ti-
ci pei do Fó rum Eco nô mi co Mun di al, que ocor reu em
São Pa u lo, nes sa úl ti ma se ma na, onde fo ram dis cu ti das
ques tões im por tan tes da ma cro e co no mia bra si le i ra e
dos pro gra mas so ci a is. O even to foi re a li za do pelo Fó -
rum Eco nô mi co Mun di al e pelo Bra zil Co nec ti on.

Fui con vi da do para de ba ter no pa i nel so bre os
pro gra mas so ci a is do atu al Go ver no e de que for ma
de ve mos en fren tar o de sa fio so ci al do Bra sil. Foi um
de ba te bas tan te pro fí cuo.

O Fó rum Eco nô mi co Mun di al é o mes mo que
par ti ci pa do Encon tro de Da vos.

Re gis tro os meus agra de ci men tos pelo con vi te,
pois tive a hon ra de ser o úni co mem bro do Par la men-
to bra si le i ro – do Se na do e da Câ ma ra jun tos – con vi-
da do para esse de ba te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Vol ta-

mos à lis ta de ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mão San ta.
V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos para o seu

pro nun ci a men to.
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-
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den te, Se na dor Pa pa léo Paes, do PMDB do Ama pá,
Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i ras e bra si le i ros que
nos ou vem pela te le vi são ou pela Rá dio Se na do, ve -
nho a esta tri bu na como Se na dor do PMDB, que dá o
apo io de seu voto nes te Le gis la ti vo.

Mas en ten do que as nos sas li de ran ças es tão
en ca mi nhan do mal o nos so Par ti do. O PMDB é o ma i-
or Par ti do do Bra sil, quan ti ta ti va e qua li ta ti va men te.
Um qua dro vale por dez mil pa la vras: quem está pre -
si din do a ses são é o Se na dor Pa pa léo, do PMDB,
subs ti tu in do o lí der ma i or des ta Casa, Se na dor José
Sar ney, do PMDB, que é ma i o ria aqui. Então, o PMDB
é essa his tó ria que fez re nas cer a de mo cra cia nes te
País, his tó ria que só a mi to lo gia pode ex pli car, por
meio de Ulis ses, en can ta do no mar. Tan cre do, com a
for ça do povo, fa zen do vol tar a de mo cra cia; e Te o tô-
nio Vi le la, már tir, do en te, pre gan do a re de mo cra ti za-
ção. E como está no li vro de Deus que “a ár vo re boa
dá bons fru tos”, há um fi lho aqui que de via ins cre-
ver-se no PMDB.

No meu en ten di men to, esse Par ti do não deve
ser a base, mas a luz, como dis se Cris to: “A luz, o ca -
mi nho e a ver da de”. Pela ex pe riên cia de ter go ver na-
do mi lha res de Mu ni cí pi os bra si le i ros, de ze nas e de -
ze nas de Esta dos, e por ter mos sido mu i tos re e le i tos.
E essa ex pe riên cia eu tra go aqui, Se na dor Se bas tião
Vi a na: um qua dro vale por dez mil pa la vras. É um Par-
ti do de fu tu ro. A ex pe riên cia é ne ces sá ria. Sha kes pe-
a re afir mou que sa be do ria é unir, é so mar a ex pe riên-
cia dos mais ve lhos com a ou sa dia dos mais no vos: a
ex pe riên cia do PMDB – do MDB de guer ra – com a
ou sa dia dos mais no vos do PT, de Se bas tião Vi a na. E
sá bio é o nos so Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, que
re pre sen ta a éti ca.

Mas essa ex pe riên cia não está sen do apro ve i ta-
da. E, Se bas tião Vi a na, eu que ro di zer que o Pre si-
den te Lula – to dos nós sa be mos – é uma fi gu ra mais
vi to ri o sa do que a de Abra ham Lin coln, de can ta da pe -
los ame ri ca nos. Pela sua tra je tó ria. Por que é afá vel, é
sin ce ro, é ho nes to, tem bons pro pó si tos. Mas ele não
está sa ben do apro ve i tar o PMDB. 

E que ro di zer ao Su plicy, aqui pre sen te, que
esse ne gó cio do Ban co do Bra sil cri ar ban co po pu lar
para pes so as de ba i xa ren da não vai dar cer to. Quem
diz isso é o Se na dor Mão San ta, que foi pre fe i to, go -
ver na dor duas ve zes e que ins ti tu iu e fez fun ci o nar o
Ban co do Povo. Isso não dá cer to. Essa idéia exis te
por ca u sa da inex pe riên cia.

Aten tai bem, Se na do res Su plicy e Se bas tião Vi -
a na, a nos sa ma te má ti ca é pou ca. É igual à do Mi nis-
tro Pa loc ci. É de mé di co. Só sa be mos mes mo o 12 por 
8 da pres são; que quan do o ter mô me tro mar ca 42,

que bra; que a gli ce mia, com 150, in duz o pa ci en te ao
coma. A nos sa ma te má ti ca é igual à do Mi nis tro da
Fa zen da, como tam bém está con fir man do, com um
sor ri so, o mé di co que pre si de esta ses são, Se na dor
Pa pa léo Paes.

Ora, diz-se aqui que o juro vai ser de 2% ao mês. 
Como é que pode dar cer to se es ta mos vi ven do na
eta pa da glo ba li za ção, se es ta mos pre ga dos? Ago ra
há pou co, o Lí der do PMDB, que é o Vice-Lí der do
Go ver no no sis te ma bi ca me ral do Con gres so, fa lou
em glo ba li za ção e Alca. Se o mun do está glo ba li za do
e o juro ame ri ca no caiu para 1% ao ano, como pode
aqui ser de 2% ao mês? Os mes mos pro du tos que se -
rão fa bri ca dos por es ses bem-in ten ci o na dos – a ca-
mi sa, o lá pis, o sa pa to – vão com pe tir com os de
quem usou o ca pi tal de 1% ao ano.

No bre Se na dor Se bas tião Vi a na, com pa nhe i ro
mé di co e Se na dor, isso não dá cer to. A in ten ção do
Pre si den te Lula é nota dez, mas da in ten ção não vem
a re a li za ção. E que ro ex pli car o por quê: com a cri a ção
do ban co po pu lar, o Mi nis tro Pa loc ci for ça ria os ban -
cos pri va dos a acom pa nha rem a li nha do juro ba i xo,
de 2% – que, na re a li da de, é mu i to alto, mas ba i xo re -
la ti va men te.

No bre Se na dor Eu rí pe des, essa idéia não dá
cer to, por que o ban co pri va do não vai cair nes sa. Ele
está acos tu ma do aos lu cros ex ces si vos. E só ele está
ga nhan do di nhe i ro. Qu an do não ga nha, há o mi la gre
do Pro er. Não vai dar cer to, por que o pes so al pe que-
no é jus ta men te o que vai ter mais tra ba lho, o que pre -
ci sa rá, para fa zer a con ta, do au men to do nú me ro de
fun ci o ná ri os: de mo ra rá mais a fa zer o ca das tro, a en -
ten der as re gras ban cá ri as, as exi gên ci as. Não va mos
ver ban co pri va do au men tar seu qua dro fun ci o nal
para ser vir os mais po bres. Isso é uma hi pó te se vaga.

Então, eu que ria tra zer aqui a ex pe riên cia dos
Se na do res do meu Par ti do. Te mos que cum prir o nos -
so de ver de des per tar esse Go ver no. Co pi ar não é
feio, e quem dis se isso foi o ma i or ad mi nis tra dor da
his tó ria do mun do mo der no, Jack Welch, um ame ri ca-
no que tor nou a GE a mais po de ro sa e mo der na mul ti-
na ci o nal. Há dois li vros pu bli ca dos so bre ele, Se na dor
Ju vên cio, um de um jor na lis ta e o ou tro dele, que se
in ti tu la Jack De fi ni ti vo. Esse li vro ven deu mais do
que o do Papa – e fo ram lan ça dos na mes ma épo ca. E
a im pren sa, Se na dor Pa pa léo, ao en tre vis tar Jack
Welch, per gun tou-lhe como é que o seu li vro teve uma 
ven da gem su pe ri or à do do San to Papa. E ele res pon-
deu: “Bem, o Papa é re al men te uma fi gu ra san ta, mas 
acon te ce que o em pre sá rio sou eu. Se o Papa me en -
tre gar o li vro dele, faço ele ser o mais ven di do do mun -
do”. Isso é um fato. 
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Bill Clin ton, cuja in te li gên cia to dos nós co nhe ce-
mos, quan do jo ga va gol fe – aque le jogo em que cada
par ti da de mo ra qua tro ho ras –, con vi da va Jack Welch 
para jo gar, a fim de, en tre uma jo ga da e ou tra, apren -
der ad mi nis tra ção. Então, Jack Welch en si na va que
te mos que co pi ar. Di zia ele: “Os exe cu ti vos das mi-
nhas em pre sas vi a jam pelo mun do para des co brir o
que há de bom. Eles me con tam, e eu apli co”.Inven tar
é para Eins te in. É di fí cil, Se na dor Pa pa léo Paes.
Assim, o Go ver no bra si le i ro tem que co pi ar. Já hou ve
Ban co do Povo, que co pi ei no Pi a uí. Má rio Co vas, que 
foi Go ver na dor de São Pa u lo na mes ma épo ca em
que fui Go ver na dor do Pi a uí, de ter mi nou ao seu Se -
cre tá rio do Tra ba lho, Wal ter Ba rel li, que o fi zes se. Eu
fiz o Ban co do Povo, que fun ci o nou e bem. É sim ples
e fun ci o na.

O Pro fes sor Mu ham mad Yu nus es tu dou nos
Esta dos Uni dos, vol tou para a Índia, e a sua re gião se
li ber tou, trans for man do-se em Ban gla desh. Ele cri ou,
na que le po vo a do atra sa do, o pri me i ro Ban co do Povo.

O se gre do é o se guin te: a pri me i ra cli en te la são
as mu lhe res, que re pre sen tam qua se 90%. Elas são
mais cor re tas, mais de cen tes, mais ho nes tas. Em
toda a his tó ria da hu ma ni da de, Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, as sim é tra du zi do o com por ta men to das
mu lhe res. Se na do ra Iris de Ara ú jo, ao re fle tir so bre o
ma i or dra ma da hu ma ni da de, que foi, sem dú vi da al -
gu ma, a cru ci fi xão de Cris to, ve mos que to dos os ho -
mens fa lha ram: Anãs; Ca i fás; Pi la tos; o pai de Cris to,
José; e Pe dro. To dos fa lha ram, mas as mu lhe res, não.
Esta va lá a mu lher de Pi la tos di zen do que ele era jus -
to, es ta va lá Ve rô ni ca, como es tão aqui, ago ra, as Se -
na do ras Iris de Ara ú jo, Serys Slhes sa ren ko e He lo í sa
He le na. Na que la hora, es ta vam pre sen tes as três Ma -
ri as, como es tão aqui as três mu lhe res.

O pro fes sor e eco no mis ta Yu nus – cujo li vro, Se -
na dor Edu ar do Su plicy, já li umas três ve zes; e já as -
sis ti ao ví deo umas qua tro ve zes – dava pre fe rên cia a
fa zer em prés ti mo para a mu lher, para o lar. O po bre
não tem o que o ban co pri va do quer, Se na dor Pa pa-
léo Paes: um imó vel ou um pa tri mô nio para hi po te car.
Então, eles mon ta vam gru pos de ami gos, e o em prés-
ti mo era fe i to para es ses gru pos se le ti vos. Isso fun ci o-
na. Fi ze mos isso no Pi a uí, Se na do ra Iris de Ara ú jo.

Po dem ale gar que, na Índia, só há po bres. Os
Esta dos Uni dos, Se na dor Pa pa léo Paes, tam bém têm 
seus dra mas de po bre za. O ex-Pre si den te Bill Clin ton
lan çou um pro gra ma de com ba te à po bre za. E a es po-
sa dele, que hoje é Se na do ra, Hil lary Clin ton, sou be
des se pro je to e man dou cha mar o Pro fes sor Mu ham-
mad Yu nus, que, de re pen te, es ta va com o Pre si den te
dos Esta dos Uni dos Bill Clin ton, que ou viu a sua idéia

e a co lo cou em fun ci o na men to. Como nós não po de-
mos fazê-lo no Go ver no de Luiz Iná cio Lula da Sil va?

Bill Clin ton, in te li gen te men te — por que a for ma-
ção cul tu ral do nor te-ame ri ca no não iria per mi tir que
ex pu ses se no Con gres so, na pres ta ção de con tas —,
cha mou a es po sa e man dou que ela e o Se cre tá rio
ado tas sem o pro gra ma, ins ta lan do agên ci as no mes -
mo sis te ma do Ban co Gra me en, do Pro fes sor Yu nus.

Hoje, esse ban co fun ci o na em cem pa í ses. Em
São Pa u lo, não fa liu – 50% dos Pre fe i tos mu da ram e
con ti nu a ram. No Pi a uí, fiz fun ci o nar o Ban co do Povo.
E como fun ci o na isso? Um qua dro vale por dez mil
pa la vras. Fun ci o na va no ser vi ço so ci al, que era di ri gi-
do por mi nha es po sa.

O Ban co do Esta do, de po is des sa po lí ti ca do
Go ver no pas sa do, foi obri ga do a fe de ra li zar um pe-
que no ca pi tal. O fun da men to dis so é a exis tên cia de
um ser vi ço so ci al mu i to atu an te, para co nhe cer as ap -
ti dões e a se ri e da de dos que que rem tra ba lhar. Mas
eu lhe da ria um exem plo, o mais co mum no Pi a uí: aos
ven de do res de pi po cas, de ca chor ro-quen te, de chur -
ros, en tre ga mos cen te nas de car ri nhos. Adal gi sa e eu 
fi ze mos isso no ser vi ço so ci al. Era um em prés ti mo de
R$300,00. Qual é a po lí ti ca do ban co? Ju ros al tos e
es pa ço pe que no. A po lí ti ca do Pro fes sor Yu nus é alar -
gar o pra zo com pres ta ções pe que nas. Em Ban gla-
desh, ele co bra va se ma nal men te; no Pi a uí, ado tei o
pa ga men to men sal. E que ro lhes di zer: que povo hon -
ra do e cor re to é o po bre! Quem não tem mes mo ver -
go nha é o rico. O Se na dor Pa pa léo Paes, como mé di-
co, sabe dis so. Eu ope ra va uma pes soa po bre na
San ta Casa de Mi se ri cór dia, e, de po is, ela tra zia um
ga li nha, um ca po te, para me pa gar. O bran co é que dá 
ca lo te. Esses gran des ca lo te i ros é que fi ze ram nas cer
o Pro er. O po bre é hon ra do, o po bre tem ver go nha,
ele luta. Foi por isso que Deus man dou que Cris to
nas ces se en tre os po bres, por que eles têm mais ver -
go nha e dig ni da de.

Na prá ti ca, fun ci o na va as sim no Pi a uí, Se na dor
De mós te nes Tor res: para que um ven de dor com pras-
se um car ri nho de pi po ca, era lhe con ce di do um em -
prés ti mo de R$300,00. Acom pa nhei esse pro ces so.
Eles ga nha vam dois sa lá ri os mí ni mos.Eu con ver sa va
e acom pa nha va, para ter essa ex pe riên cia. E, hoje,
pos so di zer ao PT que o PMDB está aqui para ser a
luz des ses Par ti dos co li ga dos. E, por esse em prés ti-
mo, eles pa ga vam R$10,00 por mês. Se ga nha vam o
equi va len te a dois sa lá ri os mí ni mos, R$280,00, eles
pa ga vam pos te ri or men te. Pra ti ca men te não hou ve
ina dim plên cia. Eles têm ver go nha. E as sim pode fun -
ci o nar.
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Então, fica, aqui, re gis tra da a nos sa su ges tão, a
nos sa co la bo ra ção, fru to da nos sa luta, da nos sa ex -
pe riên cia, que é tão gran de.

Con ce do um apar te à Se na do ra Iris de Ara ú jo,
que pos sui uma ex pe riên cia ex tra or di ná ria em sis te-
mas ha bi ta ci o na is, que nin guém pos sui mais do que o
gru po do PMDB em Go iás. Ho mens e mu lhe res agra -
de ci dos fa lam que, em um dia só, o Go ver no do
PMDB de Go iás, li de ra do pelo gran de Iris Re zen de,
en tre gou mil ca sas aos sem-teto do Esta do.

Ouço, com pra zer, a Se na do ra Iris de Ara ú jo.
A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – Ou vin do V.

Exª, fui obri ga da a me di tar, Se na dor Mão San ta. A pri -
me i ra vez que ouvi seu ape li do, que se tor nou a sua
mar ca, fi quei cu ri o sa para sa ber quem era esse ho-
mem que ti nha o nome tão ex pres si vo de Mão San ta.
Ouvi, no Pi a uí, du ran te a cam pa nha pre si den ci al, o
re la to de vá ri as pes so as que se re fe ri am a V. Exª com
o ma i or res pe i to, com a ma i or ad mi ra ção. Ao vê-lo
nes sa tri bu na fa zen do-nos re fle tir so bre o mo men to
que es ta mos vi ven do no País; o mo men to de po is das
ele i ções, o mo men to em que este País foi ba lan ça do,
de Nor te a Sul, de Les te a Oes te, pe los ven tos da es -
pe ran ça de um Go ver no que se ele gia sob a égi de da
mu dan ça e da trans for ma ção da que les que es pe ra-
vam – e te nho a cer te za que ain da es pe ram – que
haja uma trans for ma ção. O no bre Se na dor nos ex põe
o seu pen sa men to de ma ne i ra cla ra, com pe ten te e
prá ti ca, que con si de ro a so lu ção que este País es pe-
ra. Se na dor Mão San ta, Srªs e Srs. Se na do res, des -
cul pem-me se es tou to man do um pou co do tem po,
mas devo di zer que, nes te mo men to, o PMDB, o PT e
os par ti dos ali a dos de vem se unir para ofe re cer mos
pro pos tas viá ve is, a fim de este País re al men te saia
da con di ção su bal ter na em que vi veu até ago ra e se
trans for me no País que que re mos. A es pe ran ça ain da
per sis te, Se na dor Mão San ta, mas é pre ci so que os
olhos e os ou vi dos se abram e per ce bam que to das
as lin gua gens, prin ci pal men te a que está sen do ma ni-
fes ta da aqui, no Se na do, por in ter mé dio das Li de ran-
ças de to dos os par ti dos, se jam en ten di das como pro -
je tos que di gam res pe i to ao bem des te gran de País.
São es sas as mi nhas pa la vras ao ouvi-lo, Se na dor
Mão San ta. Co nhe ço a boa in ten ção de V. Exª ao as -
so mar à tri bu na, ao se co lo car como um pe e me de bis-
ta que co nhe ce os pro ble mas e que sabe como fa zer.
A voz de V. Exª faz par te do coro que quer o bem do
País. Con gra tu lo-me com V. Exª e jun to a mi nha voz à
dos bem-in ten ci o na dos, à dos que amam o País e
que tor cem para que o me lhor acon te ça, apro van do
to das as pro pos tas, to dos os pro je tos que são viá ve is.

Peço a Deus que o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
tam bém nos ouça de onde es ti ver.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço...
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes. Fa zen do

soar a cam pa i nha.) – Se na dor Mão San ta, V. Exª já ul -
tra pas sou 15% do seu tem po. Peço a sua com pre en-
são.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço.
Estou ven do ago ra que os mé di cos es tão evo lu-

in do na ma te má ti ca. O Mi nis tro da Fa zen da é mé di co;
o Se na dor Pa pa lé lo Paes ago ra fez uma pro va dos
no ves, ao fa zer re fe rên cia aos 15%. Mas eu pe di ria a
aqui es cên cia da Pre si dên cia por que a im por tân cia do 
tema é mu i to gran de.

A Se na do ra He lo í sa He le na está ao te le fo ne,
mas eu que ria di zer a S. Exª, que é en fer me i ra, que só 
é cha ma da na hora da dor, da di fi cul da de, do so fri-
men to, que não sei como um Par ti do des se pode
ame a çar uma fi gu ra ge ne ro sa como essa! Não pos so
di zer que é um D. Qu i xo te, por que é mu i to fe mi ni na,
mas é uma fi gu ra sim bó li ca para os hu mil des.

Mas é jus ta men te o ban co do povo que vai dar
em pre go. O BNDES em pres ta para os gran des gru-
pos, que dão pou cos em pre gos com gran des sa lá ri-
os, por que a ma qui na ria mo der na de sem pre ga. São
os pe que nos que pos si bi li tam a cura – e falo como
mé di co – da ma i or do en ça des te País, que é o de sem-
pre go.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Qu e ro
lem brar que V. Exª ul tra pas sou em 25% o seu tem po.
Por tan to, não pode con ce der apar tes, pois seu tem po
já se es go tou.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Qu e ro di zer
que o co ra ção de V. Exª é ma i or do que a Se na do ra
He lo í sa He le na dis se que era o co ra ção do Se na dor
Edu ar do Su plicy.

Agra de ço a in ten ção...
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – O Re gi-

men to é ma i or do que o co ra ção.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Se gun do Rui 

Bar bo sa, só tem um ca mi nho: a Lei e o Di re i to.
Va mos en cer rar as nos sas pa la vras agra de cen-

do as boas in ten ções dos gran des Lí de res que que ri-
am usar da pa la vra. Em res pe i to à lei, ce de mos.

Sa be mos que são os ci ri ne us que que rem car -
re gar a cruz de Luiz Iná cio Lula da Sil va de go ver nar
este País. Agra de ço. Estão aqui os três ci ri ne us, os
ver da de i ros ho mens que aju da ram na di fi cul da de de
Cris to: o Edu ar do Su plicy; o nos so Ju vên cio, que se
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igua la a Rui Bar bo sa; e o nos so Del cí dio, que se ria,
no Go ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va, o trans for ma dor
de um time que está aí, e que nos lem bra as pe la das
de sá ba do, na se le ção de ouro do Bra sil de 1958.

São es sas as nos sas pa la vras e o nos so agra -
de ci men to a V. Exª, Sr. Pre si den te, pela gran de za do
seu co ra ção, por nos per mi tir ul tra pas sar o tem po – e
não é sem ra zão, por que V. Exª é car di o lo gis ta.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor De mós te nes Tor res,
por ces são do no bre Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

Lem bro a S. Exª que tem as se gu ra dos 20 mi nu-
tos para o seu pro nun ci a men to.

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. Se na do ras, Srs. Se na do-
res,

Se lem bra quan do toda mo di nha fa la va
de amor, pois hoje só dá erva da ni nha no
chão que ele pi sou. (Chi co Bu ar que)

Qu an do o Pre si den te João Bap tis ta de Oli ve i ra
Fi gue i re do de i xou o po der, em mar ço de 1985, e en -
cer rou o ci clo dos go ver nos mi li ta res, ro gou ao povo
bra si le i ro que o es que ces se. As pa la vras do úl ti mo
ge ne ral fo ram in ter pre ta das à épo ca como mais uma
in de li ca de za de quem ad mi nis trou o Bra sil por seis
anos, lan çan do mãos do lin gua jar da ca va la ri ça, mas,
no fun do, o Pre si den te Fi gue i re do re co nhe cia a an ti-
pa tia que a so ci e da de ali men ta va pe los mi li ta res.
Tam bém pu de ra, o gol pe de 64, que vi e ra para tra zer
pro gres so, man ter a or dem no ca pi tal e tra ba lho, sal -
var o País dos tí te res de Mos cou e aca bar com a cor -
rup ção, ter mi nou em es ter tor.

A in fla ção fe chou, em 1984, se gun do o IBGE,
em 223,9%. A eco no mia pla ni fi ca da e re clu sa evi den-
ci a va o exa u ri men to do mo de lo es ta ti zan te. A re je i ção
às ele i ções di re tas re for çou a re pul sa po lí ti ca ao re gi-
me de far da, en quan to a vi la nia dos apa re lhos de fa -
bri car dor e mor te nos quar téis, em bo ra de sa ti va dos,
cor ro íam as For ças Arma das por den tro.

Qu an to à cor rup ção, o mal da ra pi na gem in gres-
sou nas vís ce ras do re gi me por in ter mé dio da tor tu ra
e não fo ram pou cos os es pe tá cu los ve xa mi no sos que
pro du zi ram es cân da los do ta ma nho dos gol pes ho di-
er nos con tra a tem pe ran ça da vi ú va, como o da Man -
di o ca, das Po lo ne tas e o da Co roa – Bras tel, en tre ou -
tros. O pe río do de ex ce ção, com cer te za, fez avan çar
o se tor de in fra-es tru tu ra do Bra sil, mas a um cus to
po lí ti co que atra sou a Na ção em duas dé ca das. Fe liz-
men te, o País sou be re a li zar a tran si ção de mo crá ti ca
so be ja men te ne go ci a da, pra ti ca men te imu ne aos tra -

u mas e fan tas mas que até hoje ator men tam os vi zi-
nhos Argen ti na e Chi le. Gos ta ria de re co nhe cer o
quan to, na mi nha ju ven tu de, in jus ta men te ex co mun-
guei o Go ver no José Sar ney. A pa ciên cia e a to le rân-
cia que ima gi na va se rem atos de pu si la ni mi da de do
ex-Pre si den te, hoje com pre en do como o com por ta-
men to al ti vo de quem ti nha o de li ca do de ver de dar li -
vre trân si to à con so li da ção da de mo cra cia.

A dou tri na do Bra sil “ame-o ou de i xe-o” foi su-
plan ta da pelo “bra ço for te e mão ami ga”, ou seja, a in -
ser ção in con di ci o nal das for ças mi li ta res num úni co
pro pó si to: o de ser vir o Bra sil. Des de que de i xa ram o
po der, as três Armas, hoje sob o co man do do Mi nis té-
rio da De fe sa, con tri bu í ram mu i to para a gran de za do
País e, jun to com a Igre ja, são uma das pou cas ins ti-
tu i ções que pas sa ram pela pro va do Esta do de Di re i to
sem ex pe ri men tar os apu pos da opi nião pú bli ca.

Obser vem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, que o Esta do de mo crá ti co e a li ber da de de ex-
pres são abri ram as en tra nhas de pra ti ca men te to das
as ins tân ci as dos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, e
do alto co man do do Exe cu ti vo. A Na ção pin tou a cara, 
des fez-se de um Pre si den te ma lan dro e se guiu adi an-
te sem a me nor som bra de re gres so con ser va dor.
Acre di to que, ao lado do Mi nis té rio Pú bli co, as For ças
Arma das fo ram as úni cas or ga ni za ções es ta ta is pre -
ser va das do achin ca lhe. Por essa ra zão, go zam da
ma jo ri tá ria cre di bi li da de po pu lar e de vem dar sua
con tri bu i ção à fa xi na.

De acor do com o ins ti tu to de pes qui sa Ibo pe, a
apro va ção da con du ta dos mi li ta res su pe ra a casa
dos 80%. Não é sem mo ti vo que, ante de um qua dro
de ex tre ma in se gu ran ça pú bli ca e in fe ri o ri da de do
Esta do no em ba te com o cri me or ga ni za do e a vi o lên-
cia, se jam eles os “de se ja dos”, como o mito de Dom
Se bas tião, per di do no “are al” do de va ne io lu si ta no.

É com pre en sí vel que a mes ma so ci e da de que
em pres ta a mais cara con fi an ça às For ças Arma das
en ten da que che gou a hora de os mi li ta res ar ru ma-
rem o que pe e vi rem às ruas ga ran tir a tran qüi li da de
pú bli ca. Aler to, Sr. Pre si den te, que a pro vi dên cia é ne -
ces sá ria, mas a pa i xão é má con se lhe i ra quan do se
tra ta de ques tão de ex tre ma com ple xi da de. É uma
ino mi na da to li ce con si de rar que os ór gãos cir cuns cri-
tos ao Mi nis té rio da De fe sa têm mis são mes siâ ni ca.
Acre di to que as ins ti tu i ções mi li ta res pos su em um pa -
pel a de sem pe nhar no con jun to de ta re fas que com -
põem o ser vi ço de se gu ran ça pú bli ca, mas ad vir to
que o de sen vol vi men to da ati vi da de não pode ser fe i-
to a va re jo e mu i to me nos de for ma ata ba lho a da e de -
ma gó gi ca.
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Já tive a opor tu ni da de de ar gu men tar, nes ta Tri-
bu na, ser cu ri al a re de fi ni ção do per fil cons ti tu ci o nal
das For ças Arma das para in clu ir no rol de sua com pe-
tên cia, além da ta re fa de de fe sa, a de se gu ran ça pú -
bli ca. Não ima gi no uma du pla de jo vens de de zo i to
anos, re cru ta dos para ser vir o País, em uma vi a tu ra,
fa zen do po li ci a men to os ten si vo iso la do ou tro can do
ti ros com de lin qüen tes pé-de-chi ne los. Te nho a con-
vic ção de que o Exér ci to, a Ma ri nha e a Ae ro náu ti ca
têm fun ção re le van te e im pres cin dí vel, es pe ci al men te
no con tro le e na fis ca li za ção das fron te i ras se cas, dos 
por tos e dos ae ro por tos, em con jun to com a Po lí cia
Fe de ral. O ob je ti vo pri me i ro des sa atu a ção deve ser a 
in ter cep ta ção do nar co trá fi co e do co mér cio ile gal de
ar ma men tos. A idéia es po sa da na Sub co mis são Per -
ma nen te de Se gu ran ça Pú bli ca des ta Casa é de,
tão-so men te, em pre gar as For ças Arma das no com -
ba te ao cri me or ga ni za do.

Srªs e Srs. Se na do res, as três Armas po dem for-
ne cer ex tra or di ná rio apo io lo gís ti co às ações de se-
gu ran ça, atu ar di re ta men te em ope ra ções ex cep ci o-
na is que de man dam es for ço mi li tar para o en fren ta-
men to de um ini mi go bem ar ma do e em pres tar a ca -
pa ci da de de seu apa ra to de in for ma ção, com a fi na li-
da de de sub si di ar o tra ba lho de in te li gên cia po li ci al.
Obser vem que já foi re a li za da in ter ven ção nes se sen -
ti do com êxi to, por exem plo, no su pos to en vol vi men to
do Se cre tá rio de Espor tes do Rio de Ja ne i ro com nar -
co tra fi can tes.

Ao mes mo tem po em que o Bra sil pre ci sa al te rar
o mo de lo de de fi ni ção cons ti tu ci o nal do pa pel das
For ças Arma das, con fe rir-lhes po der de po lí cia e ca -
pa ci tá-las ao de sem pe nho da fun ção, é inol vi dá vel
cri ar-se me ca nis mo em lei or di ná ria para sal va guar-
dar da com pe tên cia da Jus ti ça co mum os atos pra ti-
ca dos pe los seus agen tes em mis são de se gu ran ça
pú bli ca. Não se tra ta de cri ar es cu sas para a não-pu -
ni ção, mas de man ter sob a ju ris di ção mi li tar a apre ci-
a ção das res pon sa bi li da des das ações ge ra das du-
ran te as ati vi da des, a se rem de fi ni das, de com ba te ao 
cri me or ga ni za do. Com mu i ta ra zão, há uma pre o cu-
pa ção dos co man dos das três Armas em irem às ruas 
sem a de vi da pro te ção le gal, como acon te ceu du ran-
te o pe río do de car na val, no Rio de Ja ne i ro, quan do
um ci da dão foi al ve ja do e mor to ao de so be de cer a or -
dem de pa ra da em uma bar re i ra mi li tar. Ora, não fos -
se o de po i men to da mu lher da ví ti ma, cer ta men te o
mi li tar es ta ria em maus len çóis.

O Bra sil não pode pres cin dir das For ças Arma -
das nes te mo men to em que a so be ra nia do País está
ame a ça da pe las “nar co qua dri lhas” in ter na ci o na is. De 
acor do com pes qui sa da Orga ni za ção das Na ções

Uni das, o Bra sil, no ce ná rio do con ti nen te sul-ame ri-
ca no, é hoje o se gun do ma i or con su mi dor de ma co-
nha e o nono de co ca í na e se tor nou o prin ci pal cor re-
dor de ex por ta ção da dro ga pro du zi da nos pa í ses an -
di nos. Apro xi ma da men te 70% dos nar có ti cos pro ces-
sa dos na Co lôm bia, no Peru e na Bo lí via pas sam pela 
Ama zô nia bra si le i ra. A fa ci li da de de se uti li zar o ter ri-
tó rio na ci o nal como base da tran sa ção de en tor pe-
cen tes se deve à vul ne ra bi li da de da fron te i ra com os
pa í ses pro du to res e à nos sa in ca pa ci da de ma te ri al
de mo ni to rar a Ama zô nia, da mes ma for ma em re la-
ção à fis ca li za ção da cos ta bra si le i ra, quan do se ar -
gu men tam as fa ci li da des ope ra ci o na is do trá fi co de
ar ma men tos.

Ora, a Po lí cia Fe de ral pos sui efe ti vo de apro xi-
ma da men te seis mil ho mens e pode até pa re cer ex -
tre ma men te sig ni fi ca ti vo o ar gu men to do Exmº Sr. Mi -
nis tro da Jus ti ça de que irá au men tar em 70% o nú -
me ro de po li ci a is fe de ra is. Ain da as sim, con ti nu a rão a 
des co ber to os 14 mil km de fron te i ra seca e os 8 mil
km de fa i xa cos te i ra.

O Bra sil já po dia es tar exe cu tan do ta re fa de in -
ter cep ta ção e aba te das ae ro na ves que trans por tam
dro ga na Ama zô nia caso o Go ver no Fe de ral, es pe ci-
al men te o Pre si den te da Re pú bli ca, ti ves se re gu la-
men ta do a lei que tra ta da ex cep ci o na li da de da me di-
da. De acor do com in for ma ções do Co man do da Ae -
ro náu ti ca, os nar co tra fi can tes che gam a de bo char dos
pi lo tos que exe cu tam pa tru lha men to aé reo da re gião,
pois sa bem que es tão ga ran ti dos pela im pu ni da de.

Con for me da dos do Sis te ma de Vi gi lân cia da
Ama zô nia (Si vam), cer ca de três mil e qui nhen tas ae -
ro na ves tra fe gam por ano, clan des ti na men te, pelo es -
pa ço aé reo da mata equa to ri al trans por tan do en tor-
pe cen tes. Vale di zer que, após a im plan ta ção do Si -
vam, esse nú me ro ba i xou para mil e qui nhen tas ae ro-
na ves.

Sr. Pre si den te, as For ças Arma das pos su em
uma car ga de atri bu i ções bas tan te abran gen te, mas,
in fe liz men te, des de 1995, re ce bem tra ta men to de se -
gun da clas se quan do são com pa ra das as do ta ções
or ça men tá ri as com as atri bu i ções ins ti tu ci o na is. O re -
sul ta do não po de ria ser ou tro a não ser a ob so les cên-
cia ma te ri al e ope ra ci o nal, a fal ta de mo ti va ção e uma
pro fun da dú vi da so bre as ga ran ti as de que o Bra sil
terá pos si bi li da de de sus ten tar a pró pria so be ra nia.
Há um equí vo co re cor ren te de que é des ne ces sá ria
uma es tra té gia de de fe sa na ci o nal, uma vez que re i na
a paz no con ti nen te ame ri ca no. Ao mes mo tem po,
con for me en ten di men to do pró prio Exce len tís si mo
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, ima gi na-se que o
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Bra sil exer ça li de ran ça na tu ral no Cone Sul e, por
essa ra zão, ja ma is se ria mo les ta do.

Em que pese à ab ne ga ção das três For ças, é
pre ci so re co nhe cer que o Exér ci to, a Ma ri nha e a Ae -
ro náu ti ca es tão sen do sub me ti dos a ta ma nha ina ni-
ção or ça men tá ria que não se ria ar ris ca do afir mar
que, da qui a pou co, os re cru tas te rão de ser en qua-
dra dos no Pro gra ma Fome Zero. No ano pas sa do,
qua ren ta e qua tro mil cons cri tos fo ram dis pen sa dos.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor De mós te nes Tor res?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Com mu i to pra zer, Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Caro Se na-
dor De mós te nes, es tou acom pa nhan do o pro nun ci a-
men to de V. Exª a fa vor da so be ra nia bra si le i ra, da de -
fe sa na ci o nal e do for ta le ci men to das nos sas For ças
Arma das, e acre di to que a sua in ten ção é a me lhor
pos sí vel. De ve mos es tar uni dos na cons tru ção e no
for ta le ci men to dos ins tru men tos que per mi tam a de -
fe sa mais es tru tu ra da do nos so País. Te mos um par -
que de avi a ção po de ro so e uma es tru tu ra mi li tar ele -
va da, no Exér ci to, mas vi ve mos uma cri se or ça men-
tá ria e es tru tu ral crô ni ca. V. Exª é sa be dor das di fi cul-
da des e dos mo men tos de as fi xia e ver da de i ro es ta do
de coma por que pas sa ram se to res das For ças Arma -
das bra si le i ras, em re la ção à sua ma nu ten ção até o
Go ver no an te ri or. Nós, do atu al Go ver no, po de mos
tra zer oti mis mo e es pe ran ça, mes mo re co nhe cen do
as di fi cul da des que ain da vi ve re mos nos pró xi mos
me ses, ao di zer mos que apro va mos na LDO as re-
gras or ça men tá ri as para o exer cí cio de 2004, que se -
rão vo ta das em 2003, se gun do as qua is os re cur sos
re fe ren tes às For ças Arma das apro va dos na Co mis-
são de Orça men to não mais so fre rão con tin gen ci a-
men to. Essa é uma ho me na gem que o nos so Go ver-
no traz ao pro nun ci a men to de V. Exª e um alen to, en -
ten den do que a de fe sa po lí ti ca de se gu ran ça ali men-
tar, edu ca ção, sa ú de e ciên cia e tec no lo gia nes te
País não so fre rá mais os fa mi ge ra dos e ne ga ti vos ins -
tru men tos do con tin gen ci a men to que tan to ocor re ram
em go ver nos an te ri o res.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
V. Exª usou da pa la vra com mu i ta sa be do ria, Se na dor
Tião Vi a na. Re al men te, tan to a edu ca ção quan to a
sa ú de, no Bra sil, têm a sua ver ba vin cu la da. Qu e ren-
do ou não, 25% do Orça men to no fi nal do ano, por im -
po si ção le gal, têm que ser apli ca dos em sa ú de e edu -
ca ção. Mas as For ças Arma das e o Mi nis té rio da Jus -
ti ça, que hoje tam bém apli cam re cur sos em se gu ran-
ça pú bli ca, têm o seu or ça men to con tin gen ci a do.

Essa apro va ção re fe ri da por V. Exª che gou às For ças
Arma das – eu es ta va lá em Taba tin ga nes sa ope ra-
ção – e foi mu i to co me mo ra da. Na oca sião eu lhes
pro me ti apre sen tar um pro je to para que isso se tor -
nas se co ti di a no, ou seja, que tan to os re cur sos or ça-
men tá ri os das For ças Arma das como os do Mi nis té rio
da Jus ti ça não so fres sem con tin gen ci a men to a par tir
de en tão, não só na Lei Orça men tá ria apro va da, o
que já é um avan ço ex tra or di ná rio. Inclu si ve que ro
con tar com a sim pa tia de V. Exª para a apro va ção
des se pro je to de lei. 

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Con ce do o apar te a V. Exª, Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko.

A Srª Serys Slhes sa ren ko  (Blo co/PT – MT) –
Se na dor De mós te nes Tor res, eu de ve ria ter ido a Ta-
ba tin ga jun to com V. Exª; in fe liz men te, não foi pos sí-
vel. Mas, no mês de maio es ti ve mos na Ca be ça do
Ca chor ro, na re ser va Ia no mâ mi, nos Ara we tés e em
São Ga bri el da Ca cho e i ra, onde ti ve mos uma vi são
bas tan te con sis ten te, va mos di zer as sim, da im por-
tân cia das For ças Arma das na de fe sa da in te gri da de
do ter ri tó rio na ci o nal, em es pe ci al da nos sa Ama zô-
nia. Qu an to mais co nhe ço a ques tão da Ama zô nia,
quan to mais lá es tou, quan to mais ouço pro nun ci a-
men tos como os de V. Exª, quan to mais leio, quan to
mais pro cu ro en ten der a Ama zô nia, mais con vic ta es -
tou no sen ti do de to mar mos uma ati tu de de go ver no
sé ria com re la ção à pre ser va ção da in te gri da de do
ter ri tó rio, a ques tão da so be ra nia na ci o nal, por que
es ta mos to tal men te ame a ça dos até de ser mos ar ran-
ca dos de lá. Não é tra tar a ques tão com ra di ca lis mo.
To mar pro vi dên ci as sig ni fi ca, ime di a ta men te, re for çar
a si tu a ção dos po vos in dí ge nas, dos ri be i ri nhos, en -
fim, de todo o povo que vive na Ama zô nia, que tem
con di ções de fa zer a sua de fe sa jun ta men te com as
For ças Arma das. Daí a im por tân cia do for ta le ci men to
das For ças Arma das, es pe ci al men te na re gião Ama -
zô ni ca. Está aí a ques tão gra vís si ma da bi o pi ra ta ria, e 
ou tras si tu a ções mais. Pa ra béns a V. Exª pelo pro nun-
ci a men to. Esta mos jun tos nes sa luta. Não me can so
de re pe tir sem pre, como tra to da ques tão das es tra-
das per ma nen te men te na tri bu na do Se na do, a ques -
tão da Ama zô nia é tão gra ve quan to, aliás, é mais gra -
ve, por que as es tra das nós as re cu pe ra mos com o
tem po e a Ama zô nia, se nos des cu i dar mos, na hora
de ten tar mos re cu pe rar, po de rá ser tar de. Por tan to,
re for ço às For ças Arma das. A fala do nos so Lí der Tião 
Vi a na foi mu i to im por tan te nes se sen ti do. Não só é
pre ci so de ter mi na ção po lí ti ca, mas re cur sos as se gu-
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ra dos tam bém, se não não vai. Mas o nos so Lí der já
se pro nun ci ou a esse res pe i to, e cre io que as con di-
ções se rão da das com a de vi da e me re ci da se ri e da-
de. Mu i to obri ga do.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Mu i to obri ga do, Se na do ra. V. Exª tem fe i to um tra ba-
lho ex tra or di ná rio na Sub co mis são Per ma nen te de
Se gu ran ça Pú bli ca, en tre ou tros tra ba lhos de mu i ta
re le vân cia aqui no Se na do.

No ano pas sa do, 44 mil cons cri tos fo ram dis-
pen sa dos no meio do ano por fal ta de re cur sos para
cus te ar a ali men ta ção. Hoje, ape nas 6% dos alis ta dos
ser vem às For ças Arma das por fal ta ab so lu ta de re -
cur sos. Mas há fal tas mais com pro me te do ras no seio
das cor po ra ções.

Hoje, não se fala mais em mo der ni za ção das
For ças, mas de cor rer atrás do tem po per di do. Pe los
cri té ri os do Pro du to Inter no Bru to, da po pu la ção e do
ter ri tó rio, o Bra sil in ves te em de fe sa me nos do que o
Equa dor, Co lôm bia, Ve ne zu e la e Chi le. Ou seja, nem
de lon ge as For ças Arma das ex pres sam a es ta tu ra
glo bal do País.

As di fi cul da des são imen su rá ve is e já não po-
dem mais ser ocul ta das, por que be i ram o co lap so.
Das se te cen tas ae ro na ves da For ça Aé rea Bra si le i ra,
qua tro cen tas es tão em solo por fal ta de com bus tí vel e 
ma nu ten ção dos equi pa men tos. A fro ta de ve í cu los
do Exér ci to ul tra pas sa os 30 anos de ida de mé dia de
uso e está, na tu ral men te, su ca te a da. O co man dan te
da Ma ri nha, re cen te men te, ad mi tiu que a arma é in -
ca paz de mo bi li zar tro pas em si tu a ção de emer gên-
cia.

Qu an do são re la ci o na dos os pro je tos es tra té gi-
cos de De fe sa Na ci o nal, a si tu a ção tor na-se um pou -
co mais gra ve, pois as per das são de tem po e ca pa ci-
da de. Por exem plo, por fal ta de re cur sos a cons tru ção
do sub ma ri no nu cle ar bra si le i ro, an tes pre vis ta para
2011, com mu i ta bon da de, no rit mo atu al, a con clu são
não acon te ce rá an tes de 2018. A Cor ve ta Bar ro so,
ou tro pro je to na ci o nal es tra té gi co, está no es ta le i ro
há tan to tem po que o cas co da em bar ca ção está sen -
do cor ro í do pela ma re sia. O Exér ci to pos sui uma sé -
rie de pro je tos li te ral men te pa ra dos, a exem plo da cri -
a ção da Bri ga da de Ope ra ções Espe ci a is. Há mais de 
um ano de ve ria ser trans fe ri da do Rio de Ja ne i ro para
Go i a na, mas nada acon te ceu por fal ta de re cur sos.
Em re la ção ao Si vam, a si tu a ção é se me lhan te: são
ne ces sá ri os R$375 mi lhões para con clu ir o pro je to.
Nes te ano, es tão pre vis tos R$66 mi lhões, mas só in -
gres sa ram R$48 mi lhões para cus te ar os in ves ti men-
tos. O Pro gra ma de Re a pa re lha men to da For ça Aé -
rea de man da R$1,3 bi lhão, con tin gen ci a dos em

R$529 mi lhões, em bo ra o Mi nis té rio da De fe sa sa i ba
que só se rão li be ra dos R$200 mi lhões.

O Orça men to de 2003, só para con clu ir, Sr. Pre -
si den te, pre viu ao Exér ci to para cus te io e in ves ti men-
to R$1,279 bi lhão, mas fo ram au to ri za dos R$978 mi -
lhões, apli can do-se a cor re ção do IGP-DI/Fun da ção
Ge tú lio Var gas, se ri am ne ces sá ri os, para se man ter o 
mes mo pa drão de in ves ti men to, R$2,468 bi lhões. A
si tu a ção é las ti má vel. Hoje, o Mi nis té rio da De fe sa
con ta, na Lei Orça men tá ria, com R$4,600 bi lhões,
mas so men te para man ter o ní vel atu al de apa re lha-
men to e ope ra ção das For ças se ria ra zoá vel pelo me -
nos o do bro do mon tan te alo ca do.

Sr. Pre si den te, tive a opor tu ni da de de par ti ci par
do en cer ra men to da Ope ra ção Tim bó, re a li za da na
Ama zô nia Oci den tal, em con jun to, pe las três For ças,
mais a Po lí cia Fe de ral, o Iba ma, a Fu nai e a Re ce i ta
Fe de ral, e pude tes te mu nhar o alto ní vel de pre pa ra-
ção do Exér ci to, da Ma ri nha e da Ae ro náu ti ca, a des -
pe i to dos pro ble mas que re la ci o nei e que hoje es tão
mu i to bem co man da dos pelo Mi nis tro da De fe sa, o
Emba i xa dor José Vi e gas.

O Bra sil, nes te mo men to de ex tre ma co mo ção,
não pode pres cin dir des sa for ça que mu i to co la bo rou
para a cons tru ção da gran de za do País, e, te nho cer -
te za, está pron ta para de vol ver a tran qüi li da de da
pes soa de bem. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem, para re gis-
trar que gos ta ria de usar da pa la vra em nome da li de-
ran ça do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Em se -
gui da ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que já ha via
so li ci ta do a pa la vra.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de fa zer uma
ques tão de or dem a V. Exª. Sou vice-lí der do PMDB e,
por di ver sas ve zes, ins cre vi-me nor mal men te. No en -
tan to, há pe di dos para fa lar em nome da li de ran ça,
sem ser em nome do par ti do, em que são abor da dos
as sun tos que não são re al men te da li de ran ça. Gos ta-
ria, se o as sun to do no bre Se na dor não for par ti dá rio,
de me ins cre ver tam bém em se gui da, como vice-lí der
do PMDB.
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – A con -
ces são é fe i ta exa ta men te para o 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. E a Mesa tem so li ci ta do que o Re gi men to seja
cum pri do. Peço aos pre sen tes que pos sa mos cum-
pri-lo, para que a Casa te nha, lo gi ca men te, em suas
ses sões, um bom an da men to.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Com a
pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, como Lí der.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar, peço que
des li gue a lu zi nha, por que dá a im pres são de que
meu tem po já se es go tou.

O as sun to que eu iria abor dar ini ci al men te era
re la ti vo aos da dos pu bli ca dos so bre a edu ca ção no
País, o que é de in te res se não só do PPS, como de to -
dos os Par ti dos nes ta Casa. No en tan to, fa la rei hoje
de um as sun to de in te res se do PPS de Ro ra i ma e
que, por tan to, tam bém se re la ci o na com to dos os
Par ti dos que têm as sen to nes ta Casa. Tra ta-se do
pro ble ma afli ti vo que o nos so Esta do está pas san do.

Gra ças à ação do Pre si den te Lula, foi en vi a do a
Ro ra i ma o Mi nis tro da Jus ti ça, para ou vir toda a so ci e-
da de, os ín di os, aque les que são fa vo rá ve is e aque les
que são con trá ri os – a ma i o ria – à tese do Con se lho
Indi ge nis ta Mis si o ná rio, Cimi, além de ou tros seg-
men tos da so ci e da de, como os pro du to res – pe cu a-
ris tas e agri cul to res. O ob je ti vo foi re sol ver a ques tão
in dí ge na do Esta do, que vem, de um lado, aten den do
mal aos pró pri os ín di os e, de ou tro lado, cri an do um
im pas se para Ro ra i ma.

Mas, além des sa ques tão fun diá ria in dí ge na,
es ta mos vi ven do hoje uma ques tão fun diá ria pro mo-
vi da pelo pró prio INCRA, que re a li zou vá ri os pro je tos
de as sen ta men to em di ver sos Mu ni cí pi os de Ro ra i ma
e de i xou os as sen ta dos sem ne nhu ma as sis tên cia,
sem fi nan ci a men to, sem se quer fis ca li za ção, de for -
ma que es ses pais de fa mí lia – mu i tos de les – se vi -
ram obri ga dos a ven der seus lo tes, como uma for ma
de es ca par, de so bre vi ver. E aque les que com pra ram
– e o fi ze ram de boa-fé – in ves ti ram na pe cuá ria ou na 
agri cul tu ra e ago ra es tão – e são mu i tos, Sr. Pre si den-
te – na imi nên cia de per der es sas ter ras, por que, se -
gun do as nor mas do Incra, ago ra le van ta das, in clu si-
ve ju di ci al men te, eles te rão de de vol vê-las.

Esta mos vi ven do um ver da de i ro con fli to no
Esta do de Ro ra i ma no que se re fe re à ques tão fun diá-
ria. Além da ques tão fun diá ria in dí ge na e da ques tão
fun diá ria pro pri a men te dita, pro vo ca da pelo Incra, há

ain da um fato inu si ta do. Ro ra i ma era um Ter ri tó rio Fe -
de ral e pas sou a Esta do, as sim como o Ama pá, e, até
hoje, do pon to de vis ta le gal, as ter ras não per ten cem
ao Esta do. Embo ra o ar ti go da Cons ti tu i ção que fala
da trans for ma ção dos ter ri tó ri os em Esta do reze que
o Esta do terá o con tor no, os li mi tes do ex-ter ri tó ri os,
na prá ti ca as ter ras são da União. Então, o Esta do não 
pode, le gi ti ma men te, ti tu lar as ter ras, não pode ter um 
pla no de de sen vol vi men to ade qua do, se quer o Zo ne-
a men to Eco nô mi co Eco ló gi co, que foi apro va do, terá
va li da de, por que o Esta do es ta ria, em tese, le gis lan-
do so bre ter ras fe de ra is.

Esses as sun tos já fo ram en ca mi nha dos ao Mi -
nis tro da Jus ti ça e ao Mi nis tro José Dir ceu. Na pró xi-
ma se ma na, toda a Ban ca da do Esta do vai ao Mi nis-
tro. Hoje, in clu si ve, dei en tra da, na Se cre ta ria-Ge ral
da Mesa, com um pe di do para a cri a ção de uma co -
mis são tem po rá ria de Se na do res para ir a Ro ra i ma,
com a fi na li da de de tra zer para o Se na do, a Casa que
re pre sen ta a Fe de ra ção, que re pre sen ta, por tan to, os 
Esta dos, esse pro ble ma, para não ser ape nas um
pro ble ma da Ban ca da de Ro ra i ma e res tri to a ques -
tões que po dem ser con si de ra das pro vin ci a nas. Na
ver da de, deve ser con si de ra do como uma ques tão
im por tan te até do pon to de vis ta da se gu ran ça na ci o-
nal, já que Ro ra i ma faz fron te i ra com pa í ses como a
Gu i a na e com a Ve ne zu e la, que são fron te i ras com -
ple ta men te des guar ne ci das, por onde en tram e saem 
todo tipo de con tra ven ção, como o con tra ban do e o
trá fi co de mu lhe res, como já foi com pro va do.

Pre ci sa mos, Sr. Pre si den te, tra zer esse pro ble-
ma de uma Uni da de da Fe de ra ção que mu i tos con-
fun dem com o Esta do de Ron dô nia, em bo ra já te nha-
mos mu da do o nome. Qu an do éra mos Ter ri tó rio de
Rio Bran co, mu da mos para Ro ra i ma para não nos
con fun di rem com a ca pi tal do Acre. Infe liz men te mu i-
tos bra si le i ros con fun dem ain da o Esta do de Ro ra i ma
com o Esta do de Ron dô nia. Então, é pre ci so que o
Bra sil pas se efe ti va men te a co nhe cer os seus Esta-
dos, as suas Uni da des da Fe de ra ção, e, prin ci pal-
men te, o Se na do tem de cu i dar de cada uma das
suas Uni da des da Fe de ra ção.

Por isso, es pe ro, mes mo que es te ja mos num
pe río do ex cep ci o nal de con vo ca ção ex tra or di ná ria,
que pos sa mos apro var esse re que ri men to e cons ti tu ir
o mais rá pi do pos sí vel essa co mis são, que já tem in -
clu si ve a con cor dân cia do Pre si den te José Sar ney.

Faço este re gis tro hoje até para tran qüi li zar o
povo do meu Esta do, que hoje não con se gue – pe cu-
a ris tas, agri cul to res e ín di os –, dor mir em paz.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor João Ca pi be ri be,
como Lí der do PSB, 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. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
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 mais nada, ma ni fes to
a mi nha sa tis fa ção de tê-lo, Sr. Pre si den te, Se na dor
Pa pa léo Paes, di ri gin do a Mesa de tra ba lho des ta
Casa. É uma ale gria e uma sa tis fa ção por ser um Se -
na dor do meu Esta do, um Se na dor que ri do e res pe i-
ta do por to dos nós!

Co mu ni co a esta Casa que, nos dias 7 e 8 des te
mês, ocor re rá, em Pa ris, uma re u nião da Co mis são
Ge ral Fran co-Bra si le i ra, que tra ta da co o pe ra ção en -
tre os dois pa í ses. Cer ta men te, na mesa de dis cus-
são, deve cons tar a BR-156 e a pon te so bre o rio Oi a-
po que, que nos in ter li ga rá com a re gião fran ce sa da
Gu i a na e com to dos os pa í ses do he mis fé rio Nor te.

Essa re u nião cer ta men te con ta rá com a pre sen-
ça de re pre sen tan tes do Ita ma raty e do Go ver no bra -
si le i ro, que le va rão os en ca mi nha men tos que es ta-
mos dan do para essa in te gra ção fun da men tal.

Em fun ção dis so, gos ta ria tam bém de pres tar in -
for ma ções a esta Casa so bre al gu mas no tí ci as ve i cu-
la das na se ma na pas sa da, atri bu in do uma cer ta des -
con fi an ça ao Mi nis tro do Trans por te com re la ção à li -
be ra ção de re cur sos fora da cro no lo gia es ta be le ci da.
Não é ver da de! O Sr. Mi nis tro pro ce deu cor re ta men-
te! E falo isso por que fiz um ple i to há dois me ses por
uma li be ra ção ex tra cro no lo gia para o meu Esta do, em 
fun ção da ca la mi da de pú bli ca de cre ta da pelo Go ver-
no e ho mo lo ga da pela De fe sa Ci vil na ci o nal. So li ci tei
ao Mi nis tro do Trans por te e ao Mi nis tro da Casa Ci vil,
José Dir ceu, que al te ras sem a cro no lo gia do pa ga-
men to, o que pen so ser jus to, para as obras de le ga-
das, e, as sim mes mo, o Mi nis tro man te ve a cro no lo-
gia. Por tan to, não pode ha ver sus pe i ta al gu ma em re -
la ção à li be ra ção de re cur sos para Per nam bu co, pois
a ma té ria es ta va na or dem, e era o mo men to de aque -
le Esta do re ce ber o que lhe era de vi do. Por tan to, não
pa i ra ne nhu ma dú vi da a res pe i to da con du ta do Mi -
nis tro dos Trans por tes.

No en tan to, gos ta ria de re i te rar o ple i to ao Sr.
Mi nis tro Ander son Ada u to a fim de que se jam li be ra-
dos os re cur sos res tan tes da BR-156 até o dia 15 de
ju lho. Digo até o dia 15 de ju lho por que é a data li mi te
para re i ni ci ar mos as obras da BR-156. Do con trá rio,
não ha ve rá tem po. O Sr. Pre si den te, Se na dor Pa pa léo
Paes, sabe per fe i ta men te que, com o iní cio das chu -
vas em nos sa re gião, não há como tra ba lhar com ter -

ra ple na gem. Se não re i ni ci ar mos as obras até o dia
15 de ju lho, cer ta men te per de re mos, pelo se gun do
ano con se cu ti vo, os tra ba lhos na es tra da que vai in-
ter li gar o Bra sil com os pa í ses do pla tô da Gu i a na e
com o he mis fé rio Nor te.

É o ape lo que faço ao Mi nis tro Ander son Ada u-
to, re co nhe cen do o tra ba lho que re a li za, ape sar das
di fi cul da des con jun tu ra is por que pas sa à fren te do
Mi nis té rio dos Trans por tes.

Des ta co tam bém al guns pro ble mas que vi ve-
mos no Go ver no pas sa do. Vá ri as obras, re a li za das
com em prés ti mos ex ter nos, fo ram pa ra li sa das. O Lí -
der Tião Vi a na está pre sen te e pode aju dar-nos nes -
se sen ti do. As obras, às ve zes, eram pa ra li sa das por -
que o Go ver no Fe de ral não con ta va com con tra par ti-
da. Nes se mo men to, pas sa mos por si tu a ção se me-
lhan te a que vi ve mos re pe ti da men te no pas sa do. Tra -
ta-se, mais es pe ci fi ca men te, das obras dos me trôs de 
Sal va dor, Belo Ho ri zon te e Re ci fe, que aguar dam que 
o Mi nis tro Olí vio Du tra con ce da a con tra par ti da, para
que o di nhe i ro, que já está de po si ta do na con ta do
Ban co do Bra sil em Nova York seja li be ra do e es sas
obras não so fram pa ra li sa ção.

Esse é meu ape lo. Cre io que são ques tões tí pi-
cas de iní cio de Go ver no e as di fi cul da des são enor -
mes, mas as con tra par ti das do Go ver no Fe de ral pre -
ci sam ser mais efi ci en tes. Daí o meu ape lo para que
se jam agi li za das, para que es sas obras não se jam
pa ra li sa das, pois esse meio de trans por te é fun da-
men tal às gran des ci da des. É do nos so co nhe ci men to
que em vá ri as de las al gu mas eta pas já es tão con clu í-
das, mas não é esse o caso de Sal va dor, onde as
obras con ti nu am.

Os me trôs das gran des ci da des pre ci sam des sa
con tra par ti da, des ses re cur sos, e sa be mos que, nes -
te mo men to, eles não são pro i bi ti vos, ape nas ne ces-
si tam de agi li za ção jun to ao Mi nis tro Pa loc ci, para
que seja li be ra da e re pas sa da ao Mi nis tro Olí vio Du -
tra essa fa tia de re cur so tão ne ces sá rio.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Tam bém

agra de ço a V. Exª, Se na dor, por ter cum pri do ri go ro-
sa men te seu tem po.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ju vên cio
da Fon se ca, como Lí der, mas gos ta ria de lem brá-lo
que, usan do a pa la vra como Lí der, V. Exª terá seu
nome ex clu í do da lis ta de ora do res ins cri tos.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Pre si den te, mi nha in ter ven ção an te ri or foi jus ta-
men te em ra zão da pre o cu pa ção de que, fa lan do
como Lí der, dis po ria de vin te mi nu tos. No en tan to,

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  4 17031JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL236     



como as duas Li de ran ças que se pro nun ci a ram usa -
ram a pa la vra re gi men tal men te bem, re ti ro meu re-
que ri men to, por que, pela lis ta de ins cri ção, se rei o se -
gun do ora dor nes te ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – O nome
de V. Exª re tor na à lis ta de ora do res ins cri tos.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra à no bre Se na do ra Ide li Sal vat ti, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi -
nu tos, nos ter mos do art 14, in ci so VII, do Re gi men to
Inter no. Em se gui da, fa la rá o pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Pa u lo Paim. Logo após, usa rá a pa la vra o
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

A SRA.  IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. 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, uti li zo a
tri bu na no dia de hoje para fa zer um ape lo.

Na se ma na que an te ce deu o pe río do ex tra or di-
ná rio, a Co mis são de Re la ções Exte ri o res, aten den-
do a re que ri men to que apre sen tei, apro vou a re a li za-
ção de uma au diên cia para que ou vís se mos re pre-
sen tan tes do Ne pad (The New Part ners hip for Áfri -
ca’s De ve lop ment), do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res e di ver sos or ga nis mos bra si le i ros que bus -
cam es tre i tar as re la ções com pa í ses afri ca nos.

So li ci ta mos essa au diên cia ten do em vis ta que,
ago ra, no iní cio de agos to, o Pre si den te Lula vi si ta rá
inú me ros pa í ses da Áfri ca, den tre eles São Tomé e
Prín ci pe, Mo çam bi que, Áfri ca do Sul, Na mí bia e
Ango la, onde há gran de ex pec ta ti va dos in te gran tes
do Ne pad, cujo ob je ti vos cen tra is são: pro mo ver o
cres ci men to ace le ra do e o de sen vol vi men to sus ten-
tá vel, er ra di car a vas ta e se ve ra po bre za exis ten te na -
que le con ti nen te, e im pe dir a mar gi na li za ção da Áfri -
ca no pro ces so de glo ba li za ção.

Essa ex pec ta ti va dá-se por que o Bra sil tem li ga-
ções – até di ria – ge o ló gi cas com o con ti nen te afri ca-
no, ten do em vis ta que há mu i tos mi lhões de anos fa -
zía mos par te de uma úni ca pla ca ge o ló gi ca, de po is
se pa ra da; tam bém so mos a se gun da ma i or po pu la-
ção afro-des cen den te do pla ne ta, só per de mos para
a Ni gé ria. Por tan to, es sas re la ções ge o ló gi cas, po pu-
la ci o na is, cul tu ra is de ve ri am apon tar para a apro xi-
ma ção do Bra sil com o con ti nen te afri ca no. Mas, in fe-
liz men te, não é essa a re a li da de.

O Bra sil de sen vol veu mu i to pou cas re la ções com 
os pa í ses afri ca nos. Os Emba i xa do res dos pa í ses afri -
ca nos, se di a dos em Bra sí lia, es tão numa gran de ex-
pec ta ti va não só nos pa í ses que se rão vi si ta dos, mas
em to dos os pa í ses da Áfri ca, com nos so novo Go ver-
no, com essa dis po si ção já ma ni fes ta do Pre si den te

Lula de es tre i tar re la ções co mer ci a is, cul tu ra is, ci en tí-
fi cas e tec no ló gi cas com os pa í ses afri ca nos.

Sen do as sim, o ob je ti vo des sa au diên cia se ria
po ten ci a li zar todo esse de ba te, tra zê-lo para o Se na-
do Fe de ral, Casa Le gis la ti va que tem como prer ro ga-
ti va fun da men tal tra tar das re la ções in ter na ci o na is do 
nos so País. Mas, in fe liz men te, hoje pela ma nhã, fui
co mu ni ca da que a au diên cia, por não es tar na pa u ta,
não po de rá ser re a li za da. E não há tem po há bil para
que ela ocor ra an tes da vi a gem do Pre si den te Lula,
mar ca da para os pri me i ros dias de agos to.

Como não ha ve rá re u nião da Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal an tes da vi a gem
do Pre si den te, a não ser que en con tre mos uma al ter-
na ti va, faço um ape lo no sen ti do de que bus que mos
um dis po si ti vo que pos si bi li te a re a li za ção des sa au -
diên cia.

Foi esse o pe di do do Emba i xa dor da Re pú bli ca
de Ca ma rões, quan do par ti ci pan do de al mo ço em mi -
nha ho me na gem es ti ve na re si dên cia de S. Exª. To-
dos os Emba i xa do res afri ca nos es tão na ex pec ta ti va
des se de ba te e gos ta ri am mu i to que o Se na do da Re -
pú bli ca o pro mo ves se, a fim de que te nha mos um
apro fun da men to ma i or, um es tre i ta men to de re la-
ções, pois a vi tó ria do Pre si den te Lula foi sa u da da,
em todo o con ti nen te afri ca no, como no vos ares,
como no vas pers pec ti vas de re la ções.

Estou tra zen do essa pre o cu pa ção para o Ple ná-
rio por que gos ta ria – já que sou re cém-che ga da e
aqui te mos Se na do res ex pe ri en tes – que bus cás se-
mos uma al ter na ti va para que essa au diên cia ocor ra
du ran te o re ces so, já que es ta va agen da da para o dia
17 de ju lho. Tam bém es tou sen si bi li za da com a ne-
ces si da de de apro fun dar mos tal re la ci o na men to. Por-
tan to, cre io que o Se na do não pode se omi tir.

Ou tro dia, o Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho fez um
bri lhan te dis cur so so bre a Co mis são Mis ta do Mer co-
sul, que está ca mi nhan do mais de va gar do que to das
as ou tras ini ci a ti vas do pro ces so de ar ti cu la ção do
Mer co sul. Cre io que o Se na do de ve ria apro ve i tar – e
te mos como – bem este pe río do de re ces so para po -
ten ci a li zar a dis cus são de um as sun to des sa mag ni-
tu de, des sa im por tân cia.

Se na dor Edu ar do Su plicy, apro ve i to a opor tu ni-
da de para so li ci tar a V.Exª au xí lio no sen ti do de en con-
trar mos uma sa í da. Essa au diên cia é ne ces sá ria para
que o es tre i ta men to das re la ções do Bra sil com os pa í-
ses afri ca nos pos sa ocor rer ain da du ran te o re ces so.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Paim. Ga ran ti-
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mos ao Se na dor vin te mi nu tos para o seu pro nun ci a-
men to.

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, Srªs e Srs. Se na do res, o que me traz à tri bu-
na no dia de hoje é o Esta tu to do Ido so.

Ini ci al men te, eu gos ta ria de agra de cer à Se na-
do ra He lo í sa He le na, que me ce deu o seu es pa ço,
para que eu pos sa, nes te mo men to, usar a tri bu na.
Tam bém agra de ço pu bli ca men te ao Se na dor Tião Vi -
a na e ao Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De -
pu ta do João Pa u lo Cu nha, pois am bos in ter ce de ram
jun to ao Pre si den te da Re pú bli ca para que o es ta tu to
do ido so, de mi nha au to ria, que se en con tra na Câ ma-
ra dos De pu ta dos, fos se pos to na pa u ta da con vo ca-
ção ex tra or di ná ria.

Sr. Pre si den te, de se jo cum pri men tar o Pre si-
den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, que,
sen sí vel a esse as sun to que so men te nes ta dé ca da
vai atin gir cer ca de 30 mi lhões de ido sos, o in se riu na
con vo ca ção ex tra or di ná ria, apro va do por una ni mi da-
de na Co mis são Espe ci al da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Ain da fa lan do so bre o mes mo as sun to que ve -
nho tra tan do há dez anos – pois há cin co anos está
em de ba te na Câ ma ra dos De pu ta dos – e que ago ra
no mês de ju lho de ve rá vir ao Se na do, de se jo ain da
agra de cer a qua se to ta li da de dos mu ni cí pi os des te
País. Mas, sim bo li ca men te, que ro ho me na ge ar a Câ -
ma ra Mu ni ci pal de Pato Bran co, no Pa ra ná – em bo ra
eu seja do Rio Gran de do Sul –, que en ca mi nhou a
esta Casa – :

Sr. Se na dor,
O Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de

Pato Bran co, aten den do pro po si ção dos Ve -
re a do res Dir ceu Di mas Pe re i ra, PPS, e Wil -
son Dala Cos ta, PMDB – não co nhe ço ne-
nhum de les; ape nas me re fi ro ao fato, com
mu i ta sa tis fa ção –, en ca mi nha o aba i xo-as-
si na do con ten do 2.154 as si na tu ras, so li ci-
tan do a apro va ção, por par te da Câ ma ra e
do Se na do Fe de ral, do pro je to de au to ria do 
Se na dor Pa u lo Paim, que dis põe so bre o
es ta tu to do ido so, con for me acor da do na
ses são es pe ci al re a li za da pelo Po der Le gis-
la ti vo do Mu ni cí pio de Pato Bran co, no dia
02 de abril de 2003, que abor dou o tema da
Cam pa nha da Fra ter ni da de 2003, Vida Dig-
na e Espe ran ça, com o lema Fra ter ni da de e
Pes soa Ido sa.

Ênio Ru a ro. – Pre si den te da Câ ma ra
de Ve re a do res de Pato Bran co.

Sr. Pre si den te, nes sas qua se três mil as si na tu-
ras, per ce bo que as pes so as fi ze ram ques tão de co -
lo car o nome, o nú me ro do do cu men to de iden ti da-
de e a as si na tu ra, de mons tran do, com esse ato, o
quan to é im por tan te a apro va ção des se pro je to.
Enten do que o Pre si den te Lula, sen sí vel a essa
cam pa nha na ci o nal e aos in te res ses dos ido sos,
agiu de for ma cor re ta, ade qua da e, como diz a cam -
pa nha, fra ter nal, aten den do a essa so li ci ta ção.
Estou con vic to de que ain da este ano ha ve re mos de 
san ci o nar o es ta tu to, pela sua abran gên cia.

Não po de ria de i xar, de ime di a to, de con ce der
um apar te ao meu Lí der, Se na dor Tião Vi a na, um es -
tu di o so do as sun to não só por ser mé di co, mas tam -
bém pela sua sen si bi li da de com a ques tão da ter ce i ra
ida de.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor Pa -
u lo Paim, cum pri men to-o pela ma ni fes ta ção de V. Exª
em ple ná rio, que é mais uma re pre sen ta ção da sua
his tó ria de vida a fa vor das pes so as da ter ce i ra ida de.
Seu man da to tem sido mis si o ná rio: a fa vor do sa lá rio
mí ni mo, do tra ba lha dor bra si le i ro e das pes so as da
ter ce i ra ida de, den tre tan tas ou tras co i sas boas que
apre goa. Gos ta ria ape nas de con tri bu ir com o pro-
nun ci a men to de V. Exª lem bran do que, nes te mo men-
to, de ve mos tam bém agra de cer ao Pre si den te da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do João Pa u lo Cu nha.
Após uma so li ci ta ção de V. Exª a to dos os Se na do res
do Blo co de apo io ao Go ver no, nós en vi a mos um ofí -
cio a S. Exª, edu ca da men te, sem in ter fe rir na au to ri-
da de da Câ ma ra dos De pu ta dos de ge rir seu pró prio
pro ces so le gis la ti vo, e fi ze mos um ape lo para que S.
Exª pu des se in se rir, como um ato de pri o ri da de de
en tra da em ple ná rio para vo ta ção, o es ta tu to do ido -
so, de au to ria de V. Exª, que vem tra mi tan do des de
me a dos dos anos 90. O De pu ta do João Pa u lo Cu nha
man dou-me um ofí cio di zen do que es ta va pron ta-
men te aten den do à so li ci ta ção – já en vi ei có pia ao ga -
bi ne te de V. Exª – e re co nhe cen do a im por tân cia do
as sun to. É uma ho me na gem a V. Exª, que me re ce a
vo ta ção des sa ma té ria no ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Pen so que com isso es ta mos de mons-
tran do a im por tân cia que V. Exª, em seu man da to,
atri bui ao ido so no Bra sil. De fato, hoje são 13 mi lhões
de ido sos. Se rão 32 mi lhões de ido sos no ano de
2025; hoje, dis po mos ape nas de 400 mé di cos ge ri a-
tras para cu i dar de toda essa po pu la ção de ido sos.
Atu al men te, não exis te qual quer aná li se ou in ter ven-
ção dos apa re lhos for ma do res para ga ran tir a for ma-
ção de pro fis si o na is ca pa zes de aco lher e tra tar me -
lhor os ido sos bra si le i ros. Pen so que é um tema den -
tre tan tos ou tros que V. Exª ten ta pro te ger – o ido so
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bra si le i ro. Pa ra béns e o de se jo do mais ele va do êxi to
ao seu pro je to.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Cum pri-
men to o Lí der Tião Vi a na que, nes te bre ve apar te,
mos tra co nhe ci men to pro fun do do as sun to, ofe re cen-
do da dos, nú me ros que co in ci dem exa ta men te com
os meus. Hoje são 13 mi lhões – ca su al men te está
aqui no dis cur so por es cri to –, mas ca mi nha ra pi da-
men te, numa pro je ção fe i ta, exa ta men te para 30 mi -
lhões de ido sos.

A re fe rên cia fe i ta por V. Exª ao Pre si den te da
Câ ma ra, De pu ta do João Pa u lo, é mais do que jus ta. V.
Exª vai além: lem bra a este ora dor que, além de V.Exª
ser o pri me i ro sig na tá rio, como Lí der do PT, bus cou a
as si na tu ra de to dos os Se na do res do Blo co de apo io
ao Go ver no. A idéia de en vi ar ofí cio ao Pre si den te da
Câ ma ra foi de V. Exª – aten den do a um pe di do meu –,
que tam bém o en ca mi nhou a to dos os Se na do res do
Blo co para que a ma té ria en tras se na pa u ta, o que fe -
liz men te ocor re.

De se jo não só fa lar do es ta tu to, mas di zer do
ma i or ca ri nho e res pe i to por to dos os Se na do res e
De pu ta dos que apre sen ta ram ou tras pro pos tas, vi-
san do me lho rar a vida do ci da dão da ter ce i ra ida de.
Aqui mes mo no Se na do há um es ta tu to do Ido so.
Pen so que to das as ma té ri as se rão apen sa das a um
úni co pro je to. Va mos cons tru ir um subs ti tu ti vo que re -
pre sen te o que en ten do ser o que to dos nós e a so ci e-
da de pen sa em re la ção a uma po lí ti ca para o ido so.

Cum pri men to o Se na dor De mós te nes Tor res,
Re la tor da ma té ria, que está es tu dan do inú me ras
pro pos tas e está dis pos to tam bém a co la bo rar para
que esse pro ces so se dê o mais ra pi da men te pos sí-
vel.

Apro ve i to a opor tu ni da de não só para di zer que
o es ta tu to do ido so tra ta da sa ú de, do trans por te, da
ha bi ta ção, do la zer, mas tam bém para di zer que de ve-
mos agi li zar os pro ces sos do ido so jun to à Jus ti ça. O
pro je to se re fe re tam bém à cul tu ra, à im por tân cia do
Mi nis té rio Pú bli co.

Sr. Pre si den te, de se jo ago ra me re fe rir a uma
car ta que re ce bi – eu in clu si ve a co men ta va aqui – de
um ci da dão do Nor des te. Eu a in si ro no meu pro nun ci-
a men to, di zen do que não raro os ido sos, para ter seus 
di re i tos aten di dos, os apo sen ta dos bra si le i ros são for -
ça dos a in gres sar na ins tân cia do Ju di ciá rio. Po dia ci -
tar mu i tos ca sos, mas vou fi car no exem plo do Sr. Mo i-
sés Pin to Me i rel les, que mora em Re ci fe – não é do
meu Esta do. De po is de ama nhã, Mo i sés vai com ple-
tar 100 anos. Ele gos ta ria de ser pre sen te a do em seu
cen té si mo ani ver sá rio com uma de ci são fa vo rá vel da

Jus ti ça ao seu ple i to para re cu pe rar as per das in fla ci-
o ná ri as que o INSS não lhe pa gou nos úl ti mos oito
anos.

É fun da men tal que a re for ma do Po der Ju di ciá-
rio, a qual se en con tra na pa u ta da con vo ca ção – V.
Exª, Sr. Pre si den te, hoje fa lou so bre isso – seja ace le-
ra da e que as ações na Jus ti ça pos su am um trâ mi te
mais rá pi do, para per mi tir que esse ci da dão, por
exem plo, com mais de cem anos, veja so lu ci o na do
seu pro ble ma.

Sr. Pre si den te, re gis tro, ain da, que o es ta tu to do
ido so e tam bém o es ta tu to da pes soa por ta do ra de
de fi ciên cia, de que sou au tor, têm para a so ci e da de a
mes ma im por tân cia do Esta tu to da Cri an ça e do Ado -
les cen te.

Te mos cer te za de que o es ta tu to do ido so, o es -
ta tu to da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia e o es ta tu to
da igual da de ra ci al e so ci al po dem, sim, ser apro va-
dos na Câ ma ra e no Se na do ain da este ano – eu não
di ria no mês de ju lho, pois isso se ria uma ilu são. Tor -
ce rei mu i to para o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va, este ano, pos sa san ci o nar es sas leis.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de di zer que prin ci-
pal men te o es ta tu to da pes soa por ta do ra de de fi ciên-
cia – esse é um dado que con si de ro mu i to rico – está
sen do me lho ra do pe las en ti da des re pre sen ta ti vas
das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia, prin ci pal men-
te por dois ra pa zes ce gos. Eles es tão fa zen do um tra -
ba lho ex ce len te. E, na pró xi ma se ma na, es ta rão aqui
para di a lo gar com os Se na do res e apre sen ta rem su -
ges tões ao es ta tu to por nós apre sen ta do, até por que,
como reza o es ta tu to, te re mos de apren der a con vi ver
com as di fe ren ças. Esta se ma na, um des ses me ni-
nos, que é cego e se cha ma San tos Fa gun des – digo
me ni no, mas ele tem 26 ou 27 anos e é uma gran de
ca be ça –, en tre gou-me uma po e sia e me dis se o se -
guin te “Se na dor, essa po e sia é mu i to bo ni ta. Não pos -
so lê-la, mas a mi nha es po sa a leu para mim”. 

A po e sia pos sui qua tro la u das. Como não le rei
toda ela, vou sin te ti zá-la. Um ca sal ti nha um fi lho, e o
avô pa ter no mo ra va com eles. Cer to dia, a es po sa
dis se ao ma ri do: “Olha, está di fí cil con vi ver com o vô,
com teu pai. Ele está que bran do to das as lou ças. Já
está com qua se 90 anos, quan do vai se ali men tar, ele
der ru ba a lou ça no chão”. O ho mem, mu i to tris te, dis -
se-lhe: “O que vou fa zer? É meu pai”. Ela, en tão, pro -
pôs-lhe dis cu tir o as sun to em fa mí lia. Re u ni ram-se e
che ga ram à se guin te con clu são: dar ao vô um pra to
de ma de i ra, um gar fo de ma de i ra, uma faca de ma de i-
ra, uma co lher de ma de i ra, por que quan do ele der ru-
bá-los no chão não vão que brar. O ho mem fi cou um
pou co cha te a do, mas aca bou con cor dan do com a de -
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ci são da fa mí lia. Pois bem! No ou tro dia, quan do che -
gou em casa viu seu fi lho, de oito anos, com uma faca
es cul pin do um pra to de ma de i ra. Então ele dis se ao fi -
lho: “Meu fi lho, você vai ser um gran de es cul tor. Você
vai ser um ar tis ta”. E o fi lho, com oito anos, res pon-
deu: “Não, pai, eu não vou ser ar tis ta. Você tam bém
vai fi car ve lho um dia; por isso já es tou pre pa ran do o
seu pra to de ma de i ra, por que é nele que você vai co -
mer.”

Estou re su min do a po e sia, que nos dá uma li ção
de vida; no fu tu ro, se re mos tra ta dos como hoje os ido -
sos são tra ta dos pe los mais jo vens. O me ni no de oito
anos deu uma li ção ao pai. Ele vol tou atrás e mu dou o
seu po si ci o na men to.

Por que esse ra paz, que é cego, re co men dou
que eu les se a po e sia? Por que ela diz que va mos en -
ve lhe cer e tam bém te re mos de fi ciên cia no fu tu ro:
nos sa vi são vai di mi nu ir, va mos ca mi nhar mais de va-
gar, va mos ter di fi cul da de para nos ali men tar. Esta é a 
men sa gem do po e ta: pre ci sa mos tra tar com mu i to ca -
ri nho os ido sos, as sim como as pes so as por ta do ras
de de fi ciên cia.Pre ci sa mos res pe i tar as di fe ren ças,
res pe i tar o ci da dão cuja ida de avan ça. Quem de nós,
eu di ria, não so nha fi car ve lho e ter uma vida dig na?

No pro je to do es ta tu to do ido so, um ar ti go diz
que a fa mí lia que man ti ver o ido so no seu con ví vio,
que não co lo cá-lo no asi lo, po de rá in clu si ve des con-
tar cer ta quan tia do Impos to de Ren da. É um in cen ti vo
para que a fa mí lia con vi va com a cha ma da pes soa da
ter ce i ra ida de. Qu an to mais tra ba lho com os ido sos,
com as pes so as por ta do ras de fi ciên cia e com todo
aque le ci da dão dis cri mi na do, seja ho mem ou mu lher,
mais apren do, mais me apa i xo no, mais me em pol go e 
me ani mo a pas sar, hu mil de men te, uma men sa gem
como esta: é fun da men tal com ba ter mos todo tipo de
dis cri mi na ção.

Meu so nho é que ain da este ano seja apro va do
o es ta tu to do ido so e pos sa mos res pon der a po e sia
que ago ra re su mi em pou cas pa la vras com ou tra – eu
que gos to de es cre ver po e si as –, em que os ve lhos
es te jam ba ten do pal mas para os mais jo vens pela for-
ma ge ne ro sa, so li dá ria e equi li bra da como es tão sen -
do tra ta dos.

Numa das po e si as que es cre vi, en cer ran do,
digo: “Ido sos e re bel des, com mu i to or gu lho sim, se -
nhor!”

Toda essa ge ra ção que está en ve lhe cen do está
mos tran do esse novo si nal, por que quem es cre veu
essa po e sia foi um ci da dão ido so.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca por
ces são do Se na dor Mão San ta.

S. Exª tem as se gu ra dos 20 mi nu tos para o seu
pro nun ci a men to.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, V. Ex.ªs
per ce be ram que hoje eu es ta va an si o so por usar da
pa la vra des ta tri bu na do Se na do Fe de ral, para tra tar
de um as sun to mo men to so e im por tan te que afli ge
mu i tas fa mí li as, a fa mí lia bra si le i ra.

Re fi ro-me aos pro je tos em an da men to nes ta
Casa que ver sam so bre ar mas, prin ci pal men te ar mas
de fogo, e que tra tam do por te, do re gis tro e da con du-
ção da arma no meio da so ci e da de. Eu es ta va an si o-
so para fa zer esse pro nun ci a men to, por que a so ci e-
da de sul-mato-gros sen se está a exi gir a nos sa ati tu de
di an te des ses pro je tos que tra mi tam no Se na do Fe -
de ral. A po pu la ção exi ge uma pos tu ra dos Par la men-
ta res, pois o as sun to é im por tan tís si mo para a se gu-
ran ça da fa mí lia bra si le i ra.

Mu i tos me dis se ram que, se eu de fen der a pos -
se de arma para a fa mí lia, para o ho mem de bem, al -
guns di rão que faço par te do lobby da in dús tria das
ar mas no País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re al men-
te faço par te de um lobby im por tan tís si mo, que tem
res so nân cia em todo o ter ri tó rio na ci o nal: es tou aten -
den do ao gran de lobby da fa mí lia bra si le i ra, que se
sen te in se gu ra di an te da au sên cia do Esta do na re-
pres são do cri me.

Sr. Pre si den te, é evi den te que o cri me está cres-
cen do as sus ta do ra men te e que a im pu ni da de gras sa
no País. Já exis te no Bra sil ter ri tó rio que é do ban di do
e não do Esta do; e ar mas con tro la das pe los ban di dos
e não pelo Esta do.

Nes ta Casa, há pro je to vi san do de sar mar a fa -
mí lia, o ho mem de bem, o ho mem ho nes to que tem
uma arma em casa para a pro te ção da sua vida e do
seu pa tri mô nio.

Um dos gran des equí vo cos das pro pos tas ex -
pos tas pu bli ca men te, de ma ne i ra er rô nea, e alar de a-
da pela im pren sa, é a afir ma ção de que o au men to da
ven da de ar mas é di re ta men te pro por ci o nal ao au-
men to da cri mi na li da de no ter ri tó rio na ci o nal. Isso
não é ver da de. A ven da le gal de ar mas no Bra sil está
de cli nan do faz tem po, e o cri me cres ce a cada dia. A
cada dia a fa mí lia bra si le i ra tem ma i or de sas sos se go;
a cada dia pa re ce que a im pu ni da de cres ce, prin ci pal-
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men te para aque les que pra ti cam os cri mes mais he -
di on dos.

Eu gos ta ria de des mis ti fi car a ques tão da re la-
ção cri mi na li da de cres cen te com a cres cen te ven da
de ar mas. Te nho em mão um qua dro fe i to pela po lí cia
do Esta do de São Pa u lo com re fe rên cia à emis são de
por tes de arma na que la ca pi tal. Em 1994, fo ram ex -
pe di dos 69.136 por tes de arma. Em 2002, 3.900.
Veja, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que a re -
la ção é com ple ta men te in ver sa. Re gis tro de arma é
di fe ren te de por te; em 1994 fo ram 42.090, já em
2002, 10.066. Te mos nú me ros com ple ta men te de cli-
nan tes. Inver so ao cres ci men to do cri me no País. E
quan do falo em re gis tro de arma, falo do nú me ro de
ar mas ven di das le gal men te no País, por que uma
arma é ven di da le gal men te jun to com seu re gis tro. E
ve jam V. Exªs os da dos re la ti vos às ar mas de fogo
apre en di das no Esta do de São Pa u lo – e quan do se
apre en de a arma por ser ela ile gal está-se ti ran do tal
arma de cir cu la ção. Se en tra ram, em 1994, 42.000 ar-
mas re gis tra das, em 1996 fo ram apre en di das 29.366;
em 2002, se fo ram re gis tra das, com pra das, 10.000
ar mas, fo ram apre en di das 37.900, ou seja, fo ram ti ra-
das de cir cu la ção no Esta do de São Pa u lo mi lha res
de ar mas.

Ou tro dado im por tan tís si mo da cor re la ção equi -
vo ca da en tre arma e cri me é que o Rio Gran de do Sul
tem três ve zes mais ar mas que o Rio de Ja ne i ro e
qua tro ve zes me nos ho mi cí di os. O Rio Gran de do Sul
tem dez mi lhões de ha bi tan tes, mais ou me nos, e tem
937 mil ar mas le ga is em es to que, en quan to o Rio de
Ja ne i ro tem qua tor ze. São Pa u lo tem 36 mi lhões de
ha bi tan tes e só tem 495 mil ar mas em es to que.

Ve jam que essa re la ção en tre cri mi na li da de e
ven da le gal de ar mas no País não é ver da de i ra. A jus -
ti fi ca ti vas dos pro je tos nes se sen ti do são fora da re a li-
da de, é uto pia es ta tís ti ca, são es ta tís ti cas que não
exis tem.

Eu da ria ain da mais al guns da dos. Em 1980,
hou ve 10 mil ho mi cí di os no Bra sil, en quan to fo ram
ven di das 51 mil e 945 ar mas. Em 2001 os ho mi cí di os,
de dez mil, fo ram para 41.176, en quan to as ar mas
ven di das ba i xa ram para 36 mil.

Ve jam V. Exªs, mais uma vez, como as in for ma-
ções pú bli cas que es tão ao co nhe ci men to do bra si le i-
ro, prin ci pal men te atra vés da im pren sa es cri ta, fa la da
e te le vi sa da, não cor res pon dem à re a li da de do Bra sil.
E que rem de qual quer ma ne i ra de sar mar o ho mem
ho nes to, a fa mí lia bra si le i ra, o ho mem de bem, como
se ele es ti ves se pra ti can do o cri me na rua, como se
ele fos se o au tor de to dos es ses ho mi cí di os que gras -
sam nes te País. Ho mi cí di os que, na sua ma i o ria, são

pro du tos do cri me que está na rua, do cri me que gras -
sa no ter ri tó rio na ci o nal com a au sên cia efe ti va, efi ci-
en te do Esta do.

Fi ca mos apre en si vos, na nos sa casa, ten tan do,
de qual quer ma ne i ra, pro te ger a nos sa fa mí lia, o nos -
so pa tri mô nio e até a nos sa vida. Enquan to isso, es -
tão que ren do to mar da nos sa mão a arma, como se
ela fos se um pro du to ilí ci to, mu i to em bo ra a Cons ti tu i-
ção dê a cada bra si le i ro o di re i to à le gí ti ma de fe sa,
com o uso dos ins tru men tos ne ces sá ri os para essa
le gí ti ma de fe sa que qua se sem pre é a arma de fogo.

Te nho mais da dos, Srs. Se na do res. No Bra sil,
62,7% dos ho mi cí di os que ocor rem são com arma de
fogo, o que é um ín di ce al tís si mo. E é por ser esse ín -
di ce mu i to alto que tí nha mos que co i bir, de uma vez
por to das, efe ti va men te, o con tra ban do das ar mas
que en tram, prin ci pal men te, pe las fron te i ras do Cen -
tro-Oes te, sem qual quer con tro le.

A efi ci en te Po lí cia Fe de ral, a com pe ten te Po lí cia
Fe de ral, está pro cu ran do ago ra se pre pa rar para um
gran de tra ba lho de con ten ção des se con tra ban do
nas fron te i ras, mas nem isso exis te atu al men te. Mas a 
cul pa dos ho mi cí di os, do uso da arma de fogo, é da fa -
mí lia, é do ho mem ho nes to; não é do con tra ban do, do
nar co trá fi co ou das qua dri lhas, mas sim do ho mem
ho nes to. Com isso não po de mos con cor dar!

Mas ob ser vem V. Exªs que, nes sa es ta tís ti ca do
Bra sil, 62,7% dos ho mi cí di os são por arma de fogo.
Va mos com pa rar com o Ja pão. No Ja pão, ape nas
3,1% são com arma de fogo. Mas, com ob je to cor tan-
te ou pe ne tran te, no Bra sil, é 11,8%; no Ja pão são
37,3%. Então, te mos que to mar as fa cas tam bém.
Bre ve fi ca re mos ape nas com a bor du na in dí ge na
como a gran de fer ra men ta de de fe sa. Va mos vol tar à
sel va!

Veja, no Ja pão tam bém: en for ca men to e es tran-
gu la men to, 24%; no Bra sil, 0,9%, não dá 1% por es -
tran gu la men to e en for ca men to.

For ça cor po ral, no Ja pão, 14,2%; no Bra sil,
0,4%.

E, se com pa rar mos com a Ale ma nha, com a Ho -
lan da, com a Aus trá lia e com ou tros pa í ses, ve re mos
que a si tu a ção é qua se a mes ma. Aqui há uma pre fe-
rên cia para arma de fogo. Te mos que co i bir isso! Mas
não sig ni fi ca que a fa mí lia tem que ser de sar ma da.

Exis te uma le gis la ção mu i to im por tan te a que
gos ta ria de me re fe rir, uma le gis la ção que, por si só,
pode co i bir a prá ti ca. Se for re al men te cum pri da, se o
seu cum pri men to for ob je to do tra ba lho da Po lí cia e
se hou ver a ação fis ca li za do ra do Po der Pú bli co, é
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cer to que se tra ta de uma das le gis la ções mais per fe i-
tas do País.

É pos sí vel para o ho mem co mum pos su ir re gis-
tro e por te de arma – são duas co i sas dis tin tas. No ato 
da com pra, a pes soa re ce be o cer ti fi ca do de re gis tro
de arma, for ne ci do pela Po lí cia Ci vil dos Esta dos,
com au to ri za ção do Si narm – Sis te ma Na ci o nal de
Armas e Mu ni ção, de ges tão da Po lí cia Fe de ral. O
por te de arma é con ce di do pela Po lí cia Fe de ral.

Ora, são duas fon tes. Antes de re gis trar a arma,
de acor do com a le gis la ção, de ve rá ser ave ri gua do se 
há con tra o in te res sa do ocor rên cia po li ci al ou an te ce-
den tes cri mi na is que o des cre den ci em a pos su ir
arma de fogo. Se hou ver, será in de fe ri do o re gis tro.
Obri ga ção do pro pri e tá rio da arma: guar dar a arma
de fogo com a de vi da ca u te la, evi tan do que fi que ao
al can ce de ter ce i ros, prin ci pal men te me no res. Já o
por te de arma con ta com vá ri as ou tras exi gên ci as: ca -
pa ci da de téc ni ca no ma nu se io da arma, ca pa ci da de
psi co ló gi ca, exer cí cio de ati vi da de pro du ti va, con di-
ções pes so a is. E es sas mes mas con di ções já es tão
sen do exi gi das pe las Po lí ci as es ta du a is para o re gis-
tro da arma. Qu an do é con ce di do o re gis tro da arma,
o ci da dão pode tê-la em casa – não pode sair com ela
– ou em pre sa, des de que seja o seu ti tu lar.

Ora, por que, en tão, va mos ti rar o por te de arma
da fa mí lia bra si le i ra? Para co i bir o cres ci men to da cri -
mi na li da de? Para evi tar que o cri me acon te ça? Para
fa zer com que haja um fre io nas mor tes ocor ri das no
País?

Mas não te mos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, se gu ran ça para sair à no i te. Já se fala, na
mi nha ci da de, em Lei Seca, e que todo e qual quer es -
ta be le ci men to deve ser fe cha do às 10 ho ras, ou às 11
ho ras, ou à meia-no i te, para evi tar que acon te çam os
cri mes. Mas as fa mí li as de vem fe char as por tas de
suas ca sas tal vez mais cedo, para evi tar ar rom ba-
men to, in va são, cri me que po dem acon te cer con tra
suas fa mí li as.

Nes te mo men to em que es ta mos tra ba lhan do a
le gis la ção em tra mi ta ção so bre por te de arma, já que
al gu mas das pro pos tas fa lam em pro i bi ção de por te e
ou tras, mais ra di ca is e ab sur das, pro í bem a fa bri ca-
ção e ven da de ar mas de fogo nes te País – essa é a
mais ab sur da de las –, eu di ria que a pro pos ta de bom
sen so é a que faz pre va le cer o re gis tro da arma e o
por te de arma, des de que ana li sa do com cu i da do.
Por tar uma arma em lu ga res pú bli cos tal vez não seja
ade qua do a qual quer hora, mas ter o re gis tro da arma 
e po der tê-la em casa para de fe sa de sua fa mí lia, ou
na em pre sa, para de fe sa pró pria e pro te ção da em -

pre sa. Isso eu cre io que seja im pres cin dí vel para o
exer cí cio da ci da da nia.

Con ce do o apar te ao Se na dor Au gus to Bo te lho.
O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Se na dor

Ju vên cio da Fon se ca, gos ta ria de fa zer uma per gun-
ta: hoje, o cri me in va de a nos sa casa, in va de o con do-
mí nio, in va de tudo, sa ben do que pode ha ver uma
arma den tro. O que fa rão os cri mi no sos quan do ti ve-
rem cer te za de que não ha ve rá ne nhu ma arma den tro
de nos sa casa? Como fi ca rá?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– A per gun ta de V. Exª foi o que ouvi de mais ins pi ra do
hoje, nes ta Casa, Se na dor Au gus to Bo te lho. Tem uma 
sig ni fi ca ção im por tan te. É como se dis ses se: “Se na-
dor Ju vên cio, V. Exª se es que ceu de di zer isso”. É fun -
da men tal, por que, ti ran do a arma da mão da fa mí lia,
tira-se dela a pro te ção. Se o ban di do está lá fora, ago -
ra será en co ra ja do a in va dir a re si dên cia. Se for apro -
va da a lei que de se jam para este País, de de sar ma-
men to dos ho mens ho nes tos, será ti ra do das mãos
da fa mí lia jus ta men te o ins tru men to de de fe sa le gi ti-
ma men te pre vis to na Cons ti tu i ção Fe de ral. Pode-se,
sim, usar uma arma, qual quer ins tru men to, para re pe-
lir uma in jus ta agres são, seja à sua casa, seja ao seu
pa tri mô nio, seja à sua vida.

Obri ga do, Se na dor Au gus to Bo te lho, seu apar te
foi pro vi den ci al.

De se jo ago ra com ple men tar um pou co mais a
mi nha ex pla na ção, apro ve i tan do meus úl ti mos dois
mi nu tos. Pa re ce-me que se está se for man do uma
Co mis são para ana li sar to dos os três ou qua tro pro je-
tos que es tão sen do tra zi dos a esta Casa, a fim de se
fa zer uma emen da subs ti tu ti va úni ca e sub me tê-la,
ain da nes te re ces so, à apre ci a ção des ta Casa e da
Câ ma ra Fe de ral. Eu di ria que o Sis te ma Na ci o nal das
Armas e Mu ni ção, jun ta men te com a ques tão do re -
gis tro e do por te, de ve ri am ser cen tra li za dos na Po lí-
cia Fe de ral. A Po lí cia Fe de ral tem cre di bi li da de – não
digo que te nha es tru tu ra hoje, mas po de rá ter em bre -
ve – para ca das trar, fa zer o re gis tro e acom pa nhar o
des ti no des sas ar mas, ex pe dir os cer ti fi ca dos de re -
gis tro de ar mas, fa zen do, as sim, um tra ba lho na ci o nal
uni fi ca do, di fe ren te do tra ba lho re a li za do hoje pela
pró pria Po lí cia Fe de ral e por to das as Po lí ci as Ci vis
do País.

Tal vez a fal ta de cen tra li za ção es te ja acar re tan-
do hoje as di fi cul da des de dis ci pli nar o por te e o re gis-
tro de ar mas, por que o Esta do, Srªs e Srs. Se na do res,
pre ci sa ter esse con tro le e sa ber quan tas fo ram ven -
di das, quan tos re gis tros e quan tos por tes exis tem. E
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isso tem que ser fe i to por um ór gão úni co. E vou ten tar
pro por, no subs ti tu ti vo, jus ta men te isso.

A se gun da par te do as sun to que gos ta ria de
abor dar é que cada ci da dão, pela le gis la ção atu al,
pode ter até seis ar mas de fogo – o que acho mu i to:
duas cur tas, duas lon gas com raia, e duas de alma
lisa (cano liso). Pen so que po de mos res trin gi-las, pas -
san do para: uma cur ta, uma lon ga com raia, ou tra de
cano liso. É im por tan te res trin gir o nú me ro de ar mas
re gis tra do.

Em re la ção aos co le ci o na do res, é im por tan te
que exis ta co le ção de ar mas em qual quer País, pois
res guar da a his tó ria das ar mas. Entre tan to, es sas ar -
mas pre ci sam ser mu i to fis ca li za das, já que há co le ci-
o na do res com ver da de i ros ar se na is em casa.

Pro po rei um dis po si ti vo de la cre para ar mas de
co le ção, para que não pos sam ser de to na das. Se rão
ma nu se a das por quem quer que seja, es ta rão ex pos-
tas na co le ção, mas não po de rão ser uti li za das me ca-
ni ca men te para dis pa ro.

Pen so que são de gran de im por tân cia es sas
três ob ser va ções.Lu te mos por isso ago ra, na Co mis-
são que fará o subs ti tu ti vo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cum pro
mi nha ta re fa de ex por o meu pon to de vis ta para o
País, prin ci pal men te para o meu Esta do, o que ri do
Mato Gros so do Sul, onde há uma pre o cu pa ção mu i to
gran de, na ci da de e no cam po, de pro te ção da fa mí lia,
em es pe ci al na fron te i ra Bra sil/Pa ra guai, na fron te i ra
Bra sil/Bo lí via, na fron te i ra do Cen tro-Oes te, onde o
con tra ban do de arma não é, de for ma ne nhu ma, iden -
ti fi ca do, con tro la do ou fis ca li za do por qual quer Po lí-
cia. To dos es tão ar ma dos: os ho mens de bem e os
ban di dos.

Va mos pro por à Na ção, en tão, de sar mar os
ban di dos e ar mar o ho mem sé rio e ho nes to na sua
casa, para de fe sa do seu pa tri mô nio, da sua vida e de
seus fi lhos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, por
ces são do Se na dor De mós te nes Tor res.

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
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, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do-
res, eu de ve ria es tar nes ta tri bu na hoje fa lan do so-
men te das con quis tas, que fo ram mu i tas, du ran te os
30 anos de exis tên cia da Empre sa Bra si le i ra de Pes -
qui sa Agro pe cuá ria, a Embra pa.

Fun da da em 26 de abril de 1973, com os ob je ti-
vos de in cre men tar as pes qui sas agro pe cuá ri as de-
sen vol vi das no Bra sil e in flu en ci ar de ci si va men te no
au men to da pro du ti vi da de e da qua li da de da agri cul-
tu ra bra si le i ra, a em pre sa, pos so di zer, foi ple na men-
te bem-su ce di da em seus in ten tos.

Dis po mos, hoje, de pes qui sa agro pe cuá ria das
me lho res do mun do. A Embra pa tor nou-se cen tro de
ex ce lên cia re co nhe ci do in ter na ci o nal men te, pro du-
zin do pes qui sa agro pe cuá ria de qua li da de igual ou
su pe ri or àque la re a li za da nos pa í ses mais de sen vol-
vi dos do mun do.

Além dis so, a agri cul tu ra bra si le i ra, gra ças, em
gran de par te, a esse es for ço em pre en di do pela em -
pre sa, pas sou por uma re vo lu ção si len ci o sa. Da an ti-
ga ima gem de atra so e ba i xa pro du ti vi da de, hoje o
cam po bra si le i ro é vis to, in ter na ci o nal men te, como
um dos de me lhor qua li da de, com pe tin do em pé de
igual da de com gran des pa í ses pro du to res, a exem plo
dos Esta dos Uni dos, Ca na dá e Aus trá lia.

Bas ta di zer, Sr. Pre si den te, que, en quan to, nos
Esta dos Uni dos, a pro du ção de soja é de 2.700 qui los
por hec ta re, no Bra sil ela é de 3 mil qui los por hec ta re.

Um dos re sul ta dos des se au men to da pro du ti vi-
da de é que a pro du ção bra si le i ra de grãos do brou nos 
úl ti mos 30 anos, sem quem te nha mos pro mo vi do ne -
nhum sen sí vel au men to da área plan ta da.

Como bem ob ser vou o Pre si den te da Embra pa,
Clay ton Cam pa nho la, “hoje do mi na mos com su ces so
a tec no lo gia agro pe cuá ria tro pi cal e o Bra sil é re fe rên-
cia para ou tros pa í ses”.

Essas con quis tas fo ram al can ça das, so bre tu do,
gra ças à qua li da de do cor po téc ni co da que le ór gão.
São 2.600 pes qui sa do res, dos qua is mais da me ta de
são pos su i do res de tí tu los de dou to ra do. Além dis so,
são 40 uni da des es pa lha das por todo o Bra sil.

Cul tu ras que an tes só eram vis tas em cli mas
tem pe ra dos, tais como a soja, o tri go e o gi ras sol, hoje 
po dem ser lar ga men te en con tra das em nos so cer ra-
do. Esse, aliás, era vis to, há 30 ou 40 anos, ape nas
como um de ser to sem ma i o res uti li da des. Hoje, está
trans for ma do no gran de ce le i ro agrí co la do ter ce i ro
mi lê nio.

O de po i men to que me sin to no de ver de dar des -
ta tri bu na é a res pe i to do tra ba lho que a Embra pa de -
sen vol veu no semi-ári do du ran te es ses 30 anos. Uma
co i sa é pes qui sar para pro du zir numa área fér til, ou tra
é pes qui sar para pro du zir numa área do semi-ári do,
como é o Nor des te bra si le i ro.

E é com mu i to or gu lho que po de mos ver téc ni-
cas de ma ne jo e ir ri ga ção, trans for man do aque la re -
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gião em um pólo pro du tor e ex por ta dor de al gu mas
das me lho res fru tas tro pi ca is do mun do. Mas o que
es tou fri san do são téc ni cas ir ri ga das. O que que ro di -
zer a res pe i to da Embra pa no Nor des te é que ela con -
se guiu pro gres sos, des do bra men tos, avan ços numa
re gião onde an tes só se pro du zi am ali men tos de sub -
sis tên cia ou só se cri a va com gran des di fi cul da des e
não se fa zia des pon tar a cri a ção, por exem plo, de ca -
pri nos e ovi nos, o que se tor nou uma gran de con quis-
ta da nos sa re gião nos úl ti mos anos. Hoje, te mos o
ma i or re ba nho bo vi no do mun do e pro du zi mos car nes
da me lhor qua li da de.

É bem ver da de que, se não fos sem de ter mi na-
das me di das go ver na men ta is, não che ga ría mos a
isso. Por exem plo, no nos so Esta do, foi pre ci so que se 
cri as se um Pro gra ma do Le i te, com a dis tri bu i ção de
mi lha res de li tros de le i te para cri an ças e ges tan tes,
para que pu dés se mos ter a pro du ção de le i te ala van-
ca da, pas san do a ter uma pro du ção au men ta da em
até dez ve zes. Pro du zía mos ape nas 80 mil li tros de
le i te, e hoje che ga mos a pro du zir qua se 600 mil li tros
de le i te.

Pois é essa em pre sa, que já foi ob je to, aqui, de
pre o cu pa ção pelo Se na dor Arthur Vir gí lio, que já pro -
du ziu re sul ta dos no tá ve is na cri a ção de su í nos com
ba i xo teor de gor du ra, na pro du ção de no vas va ri e da-
des de café, na des co ber ta de va ri e da des de ba na na
re sis ten te às ter rí ve is do en ças e pra gas, na pro du ção
de al go dão co lo ri do ir ri ga do e na ela bo ra ção de sis te-
mas de pro du ção de ca bras. Como já dis se, é essa
em pre sa que nos leva hoje a uma re fle xão que pre ci-
sa ser en ten di da e as si mi la da por este Ple ná rio, para
que o Con gres so Na ci o nal não per mi ta o que está
acon te cen do com ela. 

Não va mos fi car aqui na que le jogo de acu sa-
ções, di zen do que o que está acon te cen do hoje, no
atu al Go ver no, não acon te ceu no Go ver no pas sa do.
Acon te ceu, acon te ce, mas não de ve ria ter acon te ci do
e não de ve rá acon te cer ja ma is.

Sr. Pre si den te, a Embra pa, uma em pre sa des se
por te, uma em pre sa des sa im por tân cia, uma em pre-
sa des sa cre di bi li da de pas sar o que está pas san do
hoje, com os fun ci o ná ri os fa zen do “va qui nha”... Pen -
sei que “va qui nha” na Embra pa fos se vaca mes mo.
Mas o que exis te hoje são “va qui nhas” que os fun ci o-
ná ri os fa zem para que não se cor te o for ne ci men to de 
água e de ener gia elé tri ca das uni da des da Embra pa.
Isso foi no ti ci a do em ma té ria pu bli ca da no jor nal Fo-
lha de S.Pa u lo no do min go. Mas, Sr. Pre si den te,
como di ria o apre sen ta dor – não me as sis te ou tra
con clu são que não a de Bo ris Ca soy –, “isso é uma
ver go nha!”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu não
sei o que di zer di an te de tudo isso, por que es ses fa tos
se co lo cam di an te de nos sos olhos di a ri a men te, e pa -
re ce que es ta mos anes te si a dos. É como se diz cos tu-
me i ra men te: o bra si le i ro anda meio anes te si a do.

Se na dor Tião Vi a na, não é para pro vo car V. Exª,
que é Lí der do Blo co, mas a nos sa ca pa ci da de de in -
dig na ção de via ser aci o na da para que uma em pre sa
como a Embra pa não pu des se pas sar por mo men tos
como es ses.

Ela já vem as sim há mu i to tem po. Cre io que
esse não é um pro ble ma do Pre si den te Lula nem do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, mas um pro -
ble ma do Bra sil. O País é que não pode per mi tir que
uma em pre sa fe i ta com o seu suor e com o seu sa cri-
fí cio atra ves se essa si tu a ção.

Por isso, fi na li zo o meu pro nun ci a men to, Sr. Pre -
si den te, bas tan te tris te. Não te nho ou tro sen ti men to,
se não o de tris te za, para di zer a V. Exªs que, se pro vi-
dên ci as não fo rem to ma das para fo men tar uma em -
pre sa que está sen do su ca te a da como essa, não sei
onde isso vai pa rar. Como po de re mos sus ten tar essa
pro du ção de grãos que exis te hoje? Pode ser que não 
haja de pen dên cia di re ta, mas in di re ta sem pre ha ve rá.
Uma em pre sa de pes qui sas como a nos sa Embra pa
já con tri bui enor me men te com o País, mas po de ria fa -
zer mu i to mais.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do pela to le rân cia e
com pre en são. Na ver da de, se não fos sem os con vê-
ni os as si na dos com or ga ni za ções não-go ver na men-
ta is, a Embra pa não so bre vi ve ria.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Pois não, Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Dada a re le-
vân cia do as sun to que V.Exª traz a de ba te no ple ná rio
do Se na do e, em face de sua ex pe riên cia de ho mem
pú bli co, de Go ver na dor, sua tra je tó ria po lí ti ca que tem 
en vol vi men to com a pro du ção nes te País, com a me -
lho ria das con di ções de vida do povo bra si le i ro, gos ta-
ria de emi tir uma mo des ta opi nião so bre o tema. A
Embra pa é um pa tri mô nio da in te li gên cia bra si le i ra,
vin cu la da di re ta men te à oti mi za ção da pro du ção, à
me lho ria da ren ta bi li da de do se tor pro du ti vo ru ral, e o
re sul ta do da sua his tó ria está ex pres so hoje na ex-
pan são das ex por ta ções bra si le i ras. Como V. Exª, eu
en ten do a im por tân cia vi tal e es tra té gi ca des se ór gão
para a so ci e da de bra si le i ra. Eu gos ta ria ape nas de
ten tar re fle tir com V. Exª. É ver da de que de ve mos me -
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lho rar o or ça men to para esse ór gão; é ver da de que
exis te uma es tru tu ra mon ta da que pre ci sa ex pan-
dir-se para dar res pos ta aos no vos de sa fi os da pro du-
ção ru ral bra si le i ra. A Chi na tem 10 ve zes me nos ter -
ras agri cul tá ve is do que o Bra sil, pro duz qua tro ve zes
mais grãos e pro du tos agrí co las do que o Bra sil, e te -
mos que apren der com isso. Inda go a V. Exª se não
se ria a hora de pen sar mos tam bém, além do en gran-
de ci men to or ça men tá rio, em uma me lhor res pos ta a
uma par ce ria do se tor pro du ti vo bra si le i ro no fi nan ci a-
men to da in te li gên cia e da pes qui sa pela Embra pa.
Tal vez isso trou xes se um novo mo men to para o País.
To dos os pa í ses de sen vol vi dos têm con so li da do – os
ame ri ca nos são gran de exem plo dis so – a in te li gên-
cia das uni ver si da des e dos ór gãos de Go ver no com a 
par ce ria do se tor pri va do. Se nós in cre men tás se mos
essa me di da, se ria con so li da da uma eta pa a mais de
ace le ra ção da pes qui sa bra si le i ra no se tor agro pe-
cuá rio. Sem dú vi da al gu ma, o re sul ta do se ria bom
para a es tru tu ra fun ci o nal, para am pli a ção da pes qui-
sa do Bra sil na área e para a pro du ção na ci o nal, o
que sig ni fi ca ba lan ça co mer ci al, pro du to in ter no bru -
to, tudo que V. Exª de fen de. Então, essa é a mo des ta
con tri bu i ção que que ro dar. No mais es tou ple na men-
te so li dá rio à ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Agra de ço-lhe, Se na dor Tião Vi a na. Re al men te
V. Exª co lo cou o dedo na fe ri da. O pro ble ma é am pli ar
essa par ce ria com a ini ci a ti va pri va da, com os se to res
pro du ti vos, por que ela já exis te.

Veja bem, todo o meu pro nun ci a men to está fun -
da men ta do no fato de que nós não es ta mos ten do a
ca pa ci da de de li dar com o dia-a-dia da em pre sa de
modo que ela não so fra tais con tin gen ci a men tos. As
des pe sas mí ni mas de cus te io não es tão sen do pa-
gas. Os con vê ni os não po dem pagá-las, por que são
de di ca dos à pes qui sa.

Está fal tan do algo. Tal vez seja pro ble ma de ca -
len dá rio ou de con tin gen ci a men to, e o pro ble ma me
es tar re ce.

Não sei se V. Exª teve opor tu ni da de de ler toda
essa ma té ria do jor nal Fo lha de S.Pa u lo, a res pe i to
de fun ci o ná ri os fa ze rem “va qui nhas” para fi nan ci ar
es sas des pe sas de cus te io. Eu di zia que pen sei que
na Embra pa só hou ves se va qui nha no cur ral, para
ser vir de ex pe ri men to, de pes qui sa, mas exis te ou tro
tipo de “va qui nha”.

Caro Se na dor Tião Vi a na, está fal tan do al gu ma
co i sa. A sen si bi li da de do Go ver no pre ci sa vol tar-se
para esse as sun to. Eu dis se – fa zen do jus ti ça sem ex -
ce der-me – que o Go ver no atu al está ape nas di an te
de uma re a li da de já en fren ta da por ou tros no pas sa-

do. O su ca te a men to que isso ca u sa à Embra pa já
vem acon te cen do, prin ci pal men te nos dois úl ti mos
anos, le van do dois Go ver nos a se ve rem di an te de
uma mes ma si tu a ção.

Era pre ci so um di ag nós ti co mu i to acu ra do para
que não ti vés se mos pro ble mas des sa or dem, que de -
sa cre di tam e le vam a si tu a ção ve xa tó ria uma em pre-
sa do por te da Embra pa, que con tri bui para o cres ci-
men to do nos so Pro du to Inter no Bru to e das nos sas
ex por ta ções.

Agra de ço a V. Exª. Sei que V. Exª, com sua in fluên-
cia como Lí der do Blo co, cer ta men te con tri bu i rá para
que te nha mos me lhor vi si bi li da de des sa si tu a ção.

Sei que V. Exª se pre o cu pa com o cres ci men to e
com as pers pec ti vas des sa em pre sa, mo ti vo de or gu lho
para to dos nós. Mu i to obri ga do, Se na dor Tião Vi a na.

Na mi nha opi nião, a Embra pa de ve ria es tar no
mes mo pa ta mar da Embra er, em pre sa que pos sui
tec no lo gi as mais avan ça das, tec no lo gia de pon ta. Po -
rém, não há dú vi da de que cada em pre sa faz a sua
par te.

Se na dor Tião Vi a na, agra de ço a V. Exª o apar te.
A sua vin da ao ple ná rio foi pro vi den ci al, mas não sei
quem trou xe V. Exª. Se não foi al guém di re ta men te,
fico cer to de que foi Deus – o Se na dor Mão San ta não 
está pre sen te para cor ro bo rar essa afir ma ti va – quem 
o trou xe ao ple ná rio, para que pos sa mos ver a Embra -
pa com olhos do fu tu ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – De acor do

com o art. 17, § 1º, “o Se na dor só po de rá usar da pa la-
vra mais de duas ve zes por se ma na se não hou ver ou -
tro ora dor ins cri to que pre ten da ocu par a tri bu na”.

Como não há mais ora do res, con ce do a pa la vra
ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy, que dis põe de 20
mi nu tos para o seu pro nun ci a men to.

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.) – Se na dor Pa pa léo Paes, Pre si den te em exer cí-
cio nes ta ses são, tra go à tri bu na no tí ci as de uma de -
ci são to ma da hoje pela Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal, em vir tu de de um ofí cio re -
ce bi do pela Se na do ra Iris de Ara ú jo, re la tan do o dra -
ma so fri do pelo pai do Sr. Jor ge Ge ral do de Assun ção.
Esse ra paz es cre veu de uma pri são nos Esta dos Uni -
dos, na fron te i ra com o Mé xi co, onde se en con tra de ti-
do e numa si tu a ção que me re ce, de pron to, uma pro -
vi dên cia de nos sa par te.

Jor ge Assun ção Pin to en ca mi nhou a se guin te
car ta à Se na do ra Iris de Ara ú jo:
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Estou re cor ren do a V. Exª para que
pos sa au xi li ar-me com um pro ble ma que
está afli gin do toda a mi nha fa mí lia.

Tra ta-se de meu fi lho, Jor ge Ge ral do
de Assun ção Pin to, de 23 anos, que, in du zi-
do por uma agên cia de vi a gens de São Pa u-
lo, ten tou, as sim como tan tos ou tros jo vens
des sa fa i xa etá ria, ir ten tar a vida nos Esta -
dos Uni dos.

A ten ta ti va teve iní cio no Mé xi co, atra-
vés dos agen ci a do res me xi ca nos de no mi na-
dos “co i o tes”. Du ran te os pre pa ra ti vos para
a tra ves sia da fron te i ra, ele e ou tros de sa-
for tu na dos so fre ram todo tipo de maus-tra-
tos e pri va ções des ses pse u do-agen ci a do-
res, fi can do sem ali men ta ção e água por
cin co dias.

Após ame a ças de mor te fe i tas por es-
ses “co i o tes”, con se gui ram fu gir e en tra ram
ile gal men te nos Esta dos Uni dos no dia 08
de maio do cor ren te ano. Já bas tan te de bi li-
ta do, pro cu rou a po lí cia de imi gra ção da que-
le país e en tre gou-se, sen do con du zi do, en -
tão, para um pre sí dio só de imi gran tes de-
no mi na do CSC, Frio De ten ti on Cen ter, em
Pe ar sall, Te xas.

Com es ses es cla re ci men tos, Srª Se na-
do ra, ve nho ape lar para seu alto es pí ri to hu -
ma ni tá rio no sen ti do de que, atra vés da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res do Se na do,
pos sa me aju dar a re ti rar meu que ri do fi lho
da que le pre sí dio, tra zê-lo de vol ta ao nos so
País e ao con ví vio de nos sa fa mí lia.

Sr. Pre si den te, esse Sr. Jor ge Ge ral do de
Assun ção, no dia 11 de maio de 2003, es cre veu
uma car ta de que vou ler ape nas um tre cho, mas
peço que seja in te i ra men te trans cri ta:

Ben ça pa i zi nho, ben ça mãe zi nha, mi-
nha que ri da irmã que não é só uma irmã e
sim uma mãe. Deus te aben çoe, meu que ri-
do afi lha do. Meu que ri do cu nha do que tan to
ad mi ro, mi nha que ri da Lu ci ne te (tro ci nho)
que tan to amo e to dos os meus fa mi li a res e
ami gos que tor cem por mim, eu vou con tar
para vo cês um pou co do que eu pas sei des -
de o dia em que de i xei a mi nha ma i or ri que-
za, que é vo cês to dos. E hoje es tou so fren-
do mu i to, por isso so fri mu i to, quan do vi to-
dos vo cês cho ran do por mim, prin ci pal men-
te meu pa i zi nho, que nun ca o vi cho ran do.
Nes se dia, eu o vi cho ran do, mas tor cen do
para que tudo des se cer to.

Sa í mos no dia 02 de maio e che ga mos
na City Mé xi co no dia 03 de maio, en tra mos
em uma car re ta, de ba i xo do ban co, vi a ja-

mos de zes se is ho ras, sem co mer e sem be -
ber, che ga mos na fron te i ra na City Nu e va
La re do, fo mos en tre gues a qua tro co i o tes e
aí co me ça mos a so frer.

Le vou-nos para o mato, de i xou-nos lá,
eu e dois ami gos de São Pa u lo, dois ir mãos
gê me os, pas san do cin co dias, sem co mer,
sem be ber água e tam bém dor mi mos no
mato, no chão, sem nada.

No ter ce i ro dia no mato, sem co mer e
sem be ber, des ma i ei duas ve zes, e um dos
dois ir mãos saiu cor ren do, pro cu ran do água 
para mim. De po is de al guns mi nu tos, ele
che gou com a água e de ram para mim e
vol tei ao nor mal. No quin to dia, che gou um
co i o te e dis se: “va mos atra ves sar as fron te i-
ras hoje às três da ma nhã”. Fi ca mos acor-
da dos até as três da ma nhã, sa í mos para a
fron te i ra, an da mos duas ho ras a pé e o co i-
o te deu um tapa na mi nha ore lha e dis se
para nós que não be bês se mos água do rio
por que ela iria nos ma tar. E ele man dou que 
es pe rás se mos por ele de ba i xo de uma tor re
de que es tá va mos per to que ele ia bus car
uma pis to la para nos ma tar. Então, fa la mos
para ele que fos se. Ele foi bus car a pis to la,
es pe ra mos dez mi nu tos e sa í mos cor ren do
sem des ti no. Anda mos mais três ho ras e
che ga mos num rio que não sa bía mos qual
era. Então eu dis se para os dois ir mãos: “va -
mos de i xar a nos sa rou pa des te lado do rio
e va mos atra ves sar o rio na dan do, que lá
en con tra re mos rou pas e a so lu ção”.

De mo ra mos trin ta mi nu tos para atra-
ves sar o rio na dan do, che ga mos do ou tro
lado só de cu e ca, tê nis e ca mi se ta. Achei
uma ber mu da, que ser viu para mim por que
ema gre ci de zes se te qui los, e aí para a ci da-
de fo mos pro cu rar um te le fo ne para li gar.
Qu an do es tá va mos an dan do pela rua, to dos
su jos e to dos ras ga dos, os po li ci a is nos vi -
ram e nos per gun ta ram aon de es tá va mos
indo. Aí dis se que es tá va mos pro cu ran do
um te le fo ne e ele per gun tou de onde éra-
mos. Dis se mos “so mos do Bra sil e es ta mos
mor ren do de fome e sede”. Ele fa lou para
nós “Va mos. Arru ma mos tudo para vo cês”.
Eles pas sa ram no su per mer ca do, com pra-
ram algo para co mer mos, be ber mos e de po-
is fo mos para a po lí cia da imi gra ção. Fo mos
lá com to dos os do cu men tos e le va ram-nos
para um pre sí dio só de imi gran tes, onde es -
ta mos até hoje, mas ago ra es ta mos co men-
do, be ben do e dor min do em uma cama com 
co ber tor. Esta mos numa cela com vin te e
qua tro imi gran tes bra si le i ros, me xi ca nos, co -
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lom bi a nos, de El Sal va dor, de Hon du ras, da
Cos ta Rica.

Eu vou pe dir do fun do do meu co ra ção
para to dos vo cês que não me aban do nem,
que não me de i xem so zi nho, por que eu pre -
ci so mu i to de to dos vo cês, prin ci pal men te
que re zem por mim, por que só Deus e vo-
cês para me da rem for ças para agüen tar o
que eu es tou agüen tan do, por que se não ti -
ver mu i ta fé em Deus a gen te não agüen ta.
Aqui eu só fico pen san do co i sas, de tan tas
sa u da des de vo cês, de es tar jun to com vo -
cês to dos, de po der di zer de to dos os mo-
men tos de ale gria e de tris te za. Mas eu es -
tou tão so zi nho por que não tem nin guém de
vo cês ao meu re dor para eu po der di zer
des sa imen sa tris te za que ja ma is pen sei
que iria pas sar, mas com cer te za eu digo,
se Deus qui ser, vou sair des sa e vou fi car o
tem po que pre ci sar para acer tar as mi nhas
dí vi das que fiz para eu vol tar para o meu
can ti nho que Deus me deu e de onde nun ca
mais vou sair. Só a mor te vai me se pa rar de
vo cês, de meus pais que tan to amo, de mi -
nha irmã que não é só uma irmã, é uma se -
gun da mãe para mim, de meu afi lha do, que
é para mim um fi lho.

Sr. Pre si den te, a car ta pros se gue, é lon ga. É
mais um exem plo de que as pes so as têm mor ri do
ou qua se ao ten ta rem atra ves sar a fron te i ra ame ri-
ca na que, há pou co mais de dez anos, não apre sen-
ta va tan ta di fi cul da de.

Ora, o Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca
pede ur gên cia na ins ti tu i ção da Área de Li vre Co mér-
cio das Amé ri cas, para que haja a to tal li ber da de de
flu xo de ca pi ta is, a fim de que não ape nas os ca pi ta is,
mas tam bém os bens e os ser vi ços pos sam atra ves-
sar as fron te i ras das Amé ri cas sem qua is quer bar re i-
ras. Entre tan to, não fran que an do a bra si le i ros, la ti-
no-ame ri ca nos e nor te-ame ri ca nos, o mais im por tan-
te: a li vre cir cu la ção de se res hu ma nos.

Se de fato qui ser mos a in te gra ção das Amé ri-
cas, pre ci sa mos pen sar, pri me i ro, no ser hu ma no
para, só de po is, o que o ser hu ma no pode de ter: a
pro pri e da de do ca pi tal, os ser vi ços, os bens que pro -
du zem e as sim por di an te.

Em vir tu de do dra ma nar ra do nes ta car ta en vi a-
da pela Se na do ra Iris de Ara ú jo, nós re sol ve mos, em
de ci são apo i a da e as si na da por to das as Se na do ras
e to dos os Se na do res da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, en ca mi nhar o se guin te
ofí cio à Dig nís si ma Emba i xa do ra dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca:

Vi mos pela pre sen te, al ta men te sen si-
bi li za dos pelo dra ma hu ma no vi vi do pelo ci -

da dão bra si le i ro Jor ge Ge ral do de Assun-
ção, de ti do por ten ta ti va de imi gra ção ile gal
no Esta do do Te xas, USA, no CSC De ten ti-
on Cen ter 410 S Ce dan-Stre et, na ci da de
de Per sall, so li ci tar os seus ele va dos prés ti-
mos, no sen ti do de vi a bi li zar a vol ta do jo-
vem e ino fen si vo imi gran te, ao con ví vio de
seus fa mi li a res no Bra sil.

Tra ta-se de de ver hu ma ni tá rio que a
to dos nos obri ga, na re le vân cia das fun ções
pú bli cas que exer ce mos, abre vi an do uma
afli ção pe nal que a nin guém in te res sa, agra -
va da pela des pro por ção en tre a even tu al vi -
o la ção imi gra tó ria per pe tra da e a ri gor e
cru el da de da me di da car ce rá ria ado ta da,
em des com pas so com os va lo res mí ni mos
do di re i to pe nal hu ma ni tá rio.

Con tan do com sua alta sen si bi li da de
para com pre en der a na tu re za de nos so ple i-
to, e sa be do res de sua so li ci tu de no tra to de 
ques tões como a que aqui sus ci ta mos, co lo-
ca mo-nos à in te i ra dis po si ção de Vos sa
Exce lên cia para ma i o res es cla re ci men tos,
re no van do vo tos de ele va da es ti ma e dis tin-
ta con si de ra ção.

Se na dor Tião Vi a na, a Se na do ra Iris de Ara ú jo
mar cou o en con tro com a Emba i xa do ra Don na Hri -
nak para se gun da-fe i ra, às 16 ho ras, para o qual
gos ta ria de con vi dá-lo, se V. Exª de se jar nos acom-
pa nhar. Na oca sião, en tre ga re mos o ofí cio à Srª
Don na Hri nak.

Estou en vi an do ofí cio se me lhan te ao Emba i xa-
dor bra si le i ro nos Esta dos Uni dos, Ru bens Bar bo sa.

Qu e ro agra de cer, Se na dor Tião Vi a na, mais
uma vez, o ca va lhe i ris mo, o com pa nhe i ris mo com
que V. Exª vem tra tan do do as sun to que sus ci tei no
dia de on tem, no sen ti do de po der mos ter na pró xi ma
se ma na a re u nião da Ban ca da, com a pre sen ça dos
14 Se na do res, para que re e xa mi ne mos a de ci são to -
ma da. Sei per fe i ta men te a con vic ção de V. Exª so bre
essa de ci são e que tam bém co nhe ce as ra zões que
me le va ram a so li ci tar essa re con si de ra ção. Con for-
me es cla re ci men to de V. Exª será im por tan te, no iní -
cio da se ma na, per gun tar a to dos os Se na do res qual
o ho rá rio co mum, para que to dos es te jam pre sen tes.

Esse as sun to ge rou mu i tas ma ni fes ta ções do
Bra sil in te i ro. Como su ge ri a to dos, dis po ni bi li zei meu
site – quem sabe a Li de ran ça, o ga bi ne te de V. Exª
pos sa fa zer o mes mo – para co nhe cer a opi nião po -
pu lar. Se me per mi tem, pos so pas sar o re sul ta do des -
sa pes qui sa, cuja per gun ta foi: “A Srª Se na do ra He lo í-
sa He le na deve ser des li ga da da Ban ca da do PT do
Se na do an tes da de ci são do Di re tó rio Na ci o nal?” Do
fi nal da ma nhã até ago ra, 78 pes so as res pon de ram
“não” e “sim”; ou seja, 98,73% res pon de ram “não”, e
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1,27% res pon de ram “sim”. Sei que se tra ta ape nas de 
um dado, mas pre ci sa mos fa zer com que to dos sa i-
bam as ra zões – é um in di ca dor im por tan te.

Te nho cer te za de que to dos os Se na do res es ta-
rão, nos pró xi mos dias, re fle tin do com mu i ta aten ção.
Como V. Exª, on tem, di a lo gou co mi go na com pa nhia
do nos so Pre si den te José Ge nu í no, que ro di zer que
ini ci ei o meu com pro mis so as su mi do pe ran te V. Exª e
pe ran te nos so Pre si den te, no sen ti do de so li ci tar à
Se na do ra He lo í sa He le na que tam bém dê um si nal no 
sen ti do de con tri bu ir para o for ta le ci men to de nos so

Par ti do, de res pe i to ao Pre si den te, aos Mi nis tros e a
to dos os com pa nhe i ros da di re ção.

Aguar da re mos, com se re ni da de, a nos sa re u-
nião. Mais uma vez, meus cum pri men tos.

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

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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OF. GSIA Nº 00255/2003 

Bra sí lia, 1º de ju lho de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Edu ar do Su plicy
DD. Pre si den te da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
A par de cum pri men tá-lo cor di al men te, pas so

às mãos de Vos sa Exce lên cia a cor res pon dên cia
ane xa, de in te res se do jo vem Ge or ge Ge ral do de
Assun ção Pin to, ro gan do sua va li o sa aten ção e as
pro vi dên ci as que se fi ze rem ne ces sá ri as para o caso
no âm bi to da Co mis são de Re la ções Exte ri o res des ta
Casa.

Agra de cen do an te ci pa da men te pela aten ção
que vier dis pen sar ao ple i to em tela, apro ve i to o en se-
jo para re i te rar a Vos sa Exce lên cia pro tes tos de es ti-
ma e dis tin ta con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na do ra Íris de Ara ú jo.

Bra sí lia (DF), 1º de ju lho de 2003

Exmo. Sr..
Se na dor Edu ar do Su plicy
Pre si den te da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res do Se na do Fe de ral

Estou re cor ren do a Vos sa Exce lên cia para que 
pos sa au xi li ar-me em um pro ble ma que está afli gin-
do toda mi nha fa mí lia.

Tra ta-se de meu fi lho Ge or ge Ge ral do de Assun -
ção Pin to, de 23 anos, que, in du zi do por uma agên cia
de vi a gens de São Pa u lo, ten tou, as sim como tan tos
ou tros jo vens des sa fa i xa etá ria, ir ten tar a vida nos
Esta dos Uni dos.

A ten ta ti va teve iní cio pelo Mé xi co, atra vés dos
agen ci a do res me xi ca nos de no mi na dos “co yo tes”.
Du ran te os pre pa ra ti vos para a tra ves sia da fron te i ra,
ele e ou tros de sa for tu na dos so fre ram todo tipo de
maus-tra tos e pri va ções des ses pse u do agen ci a do-
res, fi can do sem ali men ta ção e água por 5 dias.
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Após ame a ças de mor te fe i tas por es ses co yo-
tes, con se gui ram fu gir e en tra ram ile gal men te nos
Esta dos Uni dos no dia 8 de maio do cor ren te ano.
Já bas tan te de bi li ta do, pro cu rou a Po lí cia de Imi gra-
ção da que le país e en tre gou-se, sen do con du zi do
en tão para um Pre sí dio só de imi gran tes, de no mi-
na do CSC – Frio De ten ti on Cen ter, em Pe ar sall, Te -
xas.

Com es ses es cla re ci men tos, Sr. Se na dor, ve-
nho ape lar para seu alto es pí ri to hu ma ni tá rio, no sen -
ti do de que, atra vés da Co mis são de Re la ções Exte ri-
o res do Se na do, pos sa me aju dar a re ti rar o meu que -
ri do fi lho da que le pre sí dio e tra zê-lo de vol ta ao nos so
País e ao con ví vio com sua fa mí lia.

Com o meu mais pro fun do agra de ci men to, –
Jor ge Assun ção Pin to.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Pa pa léo Paes, de i xa a ca de i ra da 
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ga ri bal-
di Alves Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) – V.
Exª será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

Não há mais ora do res ins cri tos.
So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 529, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 74, II e ar ti gos se -

guin tes do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, seja
cri a da co mis são tem po rá ria ex ter na, com pos ta de 5

(cin co) se na do res, com a fi na li da de de ir a Ro ra i ma in -
te i rar-se das ques tões fun diá ri as da que le es ta do.

Essa in di ca ção re ves te-se de fun da men tal im -
por tân cia ten do em vis ta a ne ces si da de ur gen te da
So ci e da de, es pe ci al men te do Se na do Fe de ral, to mar
co nhe ci men to e acom pa nhar de per to ques tões fun -
diá ri as po lê mi cas e atu a is na que la Uni da de da Fe de-
ra ção, com vis tas à dis cus são nes ta Casa e a bus ca
de so lu ções dos con fli tos.

Sala das Ses sões, 3 de ju lho de 2003. – Mo za-
ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
O re que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia, 
opor tu na men te.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te
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O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) – O
ex pe di en te lido vai à Co mis são Par la men tar Con jun ta
do Mer co sul.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 530, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja apre-

sen ta do pelo Se na do Fe de ral, voto de pe sar pelo fa le-
ci men to do Ge ne ral-de-Exér ci to Adhe mar da Cos ta
Ma cha do, apre sen tan do con do lên ci as ao Co man do
do Exér ci to Bra si le i ro e à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Nas ci do em Ser tão zi nho, Esta do de São Pa u lo,
o ilus tre ge ne ral co man dou al gu mas de nos sas mais
im por tan tes cam pa nhas mi li ta res, tan to lu tas e re vo-
lu ções in ter nas, quan to com ba tes tra va dos em ce ná-
rio in ter na ci o nal, caso da Se gun da Gu er ra Mun di al,
quan do exer ceu o co man do do Pe lo tão de Des ta ca-
men to Oli vi er da For ça Expe di ci o ná ria Bra si le i ra –
FEB.

Em to das as suas vi to ri o sas mis sões, co lo cou
seu em pe nho a fa vor da uni da de na ci o nal. Exer ceu
vá ri os co man dos, den tre eles des ta ca mos o Co man-
do do Ba ta lhão da Gu ar da Pre si den ci al, o Ba ta lhão
Du que de Ca xi as, o Co man do Mi li tar do Pla nal to, Co -
man do Mi li tar da Ama zô nia e a Che fia do De par ta-
men to de Ensi no e Pes qui sa. O Exér ci to Bra si le i ro re -
co nhe ceu os ser vi ços pres ta dos à Na ção bra si le i ra,
ao con de co rá-lo com vá ri as me da lhas, sen do a mais
im por tan te a Me da lha de Gu er ra.

Exem plo para as ge ra ções do pre sen te e do fu -
tu ro, o Ge ne ral Adhe mar da Cos ta Ma cha do de i xa o
le ga do da ho nes ti da de, do tra ba lho, da hon ra dez, do
amor ao pró xi mo. Ele será para sem pre lem bra do
como o ho mem que dig ni fi cou o Bra sil, um gran de pa -
tri o ta.

Sala das Ses sões, 3 de ju lho de 2003. – Iris de
Ara ú jo.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
A Pre si dên cia en ca mi nha rá o voto de pe sar so li ci ta-
do.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Tem a pa la vra V. Exª, Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para uma
ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -

si den te, ape nas de se jo fa zer uma in da ga ção de or -
dem re gi men tal a V. Exª. Gos ta ria de ter o es cla re ci-
men to da Mesa do se guin te: após o pro nun ci a men to
de um Se na dor em ple ná rio, um ou tro Se na dor que
re i vin di que as no tas ta qui grá fi cas des se Se na dor te -
ria di re i to de re ce ber es sas in for ma ções pela Ta qui-
gra fia ou pela Mesa? Gos ta ria de um es cla re ci men to
re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) – O
Se na dor po de rá re ce ber as no tas ta qui grá fi cas, sem
a re vi são do ora dor.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Pois é, Sr. 
Pre si den te, so li ci tei-as há mais de 2 ho ras e a in for-
ma ção que – com mu i to boa von ta de, é bom que se
re gis tre – os fun ci o ná ri os do se tor da Ta qui gra fia e de
Apo io à Mesa me de ram é que, não ha ven do au to ri za-
ção do Se na dor au tor do pro nun ci a men to, que pe dia
um pe río do para re vi são, não me po de ria ser for ne ci-
do o dis cur so, mes mo sem a re vi são do ora dor.

Por tan to, fica o meu re gis tro como uma ma ni fes-
ta ção crí ti ca, cons tru ti va, pro cu ran do com pre en der
que foi por de sa ten ção re gi men tal que ocor reu esse
epi só dio no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Se na dor Tião Vi a na, é evi den te que não hou ve de sa-
ten ção a um Se na dor como V. Exª, com suas qua li da-
des, mas o que está sen do es cla re ci do, nes te mo-
men to, é que quem tem o di re i to de re vi sar, de con se-
guir as no tas ta qui grá fi cas é o Se na dor ora dor, não o
Se na dor apar te an te.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, no meu caso, pedi ape nas o pro nun ci a men to
efe tu a do da tri bu na do Se na do Fe de ral para que eu
pu des se ob ser var a ma ni fes ta ção pro fe ri da pelo Se -
na dor, mes mo sem a re vi são, e, en ten den do-a, fi zes-
se um pro nun ci a men to com mi nha res pos ta. Qu an do
o au tor do pro nun ci a men to es ta va fa lan do, eu es ta va
sa in do de uma re u nião e ten tan do che gar ao ple ná rio.
Por essa ra zão, cre io que hou ve uma de sa ten ção ao
Re gi men to por par te de ser vi do res da Casa.

Qu e ro ex pres sar o meu mais alto res pe i to pe los
ser vi do res que de ram a res pos ta, ten do em vis ta que
não dis pu nham, na que le mo men to, do con te ú do re gi-
men tal que tem o nos so Se cre tá rio-Ge ral da Mesa,
que nun ca fa lha ria em uma res pos ta como essa.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Peço a aten ção do Se na dor Tião Vi a na. V. Exª vai re -
ce ber as no tas ta qui grá fi cas com a tar ja “Sem re vi são
do ora dor”.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
re fi ro-me ao mes mo as sun to.

Como o Se na dor Arthur Vir gí lio en ca mi nhou
hoje re que ri men to de CPI so bre a ques tão da re for ma
agrá ria e dos con fli tos no cam po, gos ta ria de so li ci tar,
de pron to, o con te ú do do re que ri men to. Ten do S. Exª
afir ma do que ob te ve o nú me ro ne ces sá rio de as si na-
tu ras – on tem ele men ci o nou que já ha via trin ta e uma 
as si na tu ras –, ava lio, in clu si ve, que seja in te res san te
que pos sa mos dis cu tir o tema da re for ma agrá ria, os
mo vi men tos so ci a is de cor ren tes da al tís si ma con cen-
tra ção de ren da que ain da per du ra no País, as pre o-
cu pa ções dos pro pri e tá ri os de ter ra, re la ti va men te ao
Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem-Ter ra e
de ma is mo vi men tos so ci a is. Acre di to que po de mos
or ga ni zar um de ba te que vai ca ta li sar o de se jo do Go -
ver no de um en ten di men to en tre tra ba lha do res in te-
res sa dos na re for ma agrá ria e os fa zen de i ros, pro pri-
e tá ri os de ter ra e de ma is in te res sa dos.

Trans mi to um ape lo ao Se na dor Arthur Vir gí lio,
que não nos mos trou o teor com ple to des se re que ri-
men to, que eu pos sa ter de ime di a to a có pia do re que-
ri men to e que S. Exª pos sa tam bém au to ri zar de pron -
to, seja re vi sa do ou não, o teor com ple to do seu pro-
nun ci a men to ao Se na dor Tião Vi a na, o nos so Lí der.

Qu e ro ape nas di zer uma pa la vra so bre o que ouvi
do seu pro nun ci a men to hoje. O Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va, ain da que não te nha tido a opor tu ni da de
de ob ter um cur so su pe ri or, di fe ren te men te do que S.
Exª dis se, é uma das pes so as que co nhe ço no Bra sil
que me lhor se pre pa rou para exer cer a alta fun ção que
hoje ocu pa, a de Pre si den te da Re pú bli ca, por que sou
tes te mu nha dos diá lo gos que Lula man te ve seja com
eco no mis tas, seja com ci en tis tas so ci a is, an tro pó lo gos
ou geó gra fos. Vou dar o exem plo de Aziz Ab’Saber, que, 
por exem plo, acom pa nhou Lula nas di ver sas ca ra va nas
ao Nor te, à Ama zô nia e ao Nor des te. Tam bém o acom -
pa nhei. Aque las ca ra va nas eram ver da de i ros e fan tás ti-
cos cur sos do mais alto ní vel. Não ape nas Aziz
Ab’Saber, um pro fes sor emé ri to, que es ta va, com a ma i-
or boa von ta de, trans mi tin do a Lula, a mim e aos ou tros
que par ti ci pa vam, mas tan tos ou tros ci en tis tas e eco no-
mis tas, ao lon go das úl ti mas dé ca das, re sol ve ram
trans mi tir ao Lula o mais pro fun do co nhe ci men to.

Lula é uma pes soa que va lo ri za mu i to o co nhe-
ci men to. Inclu si ve, tan tas ve zes, tem dito o quan to
con si de ra im por tan te que seus fi lhos te nham for ma-
ção su pe ri or. Sua Exce lên cia tem va lo ri za do mu i to a
edu ca ção su pe ri or.

Como fez uma ava li a ção crí ti ca des se as pec to
em re la ção a Lula, gos ta ria de ma ni fes tar que o Pre si-
den te Lula, pri me i ro, es me rou-se para exer cer a mais
alta fun ção do País, ain da que não ti ves se o di plo ma e 
a opor tu ni da de de cur sar uma fa cul da de. Como tan -
tos ou tros, o jor na lis ta Cláu dio Abra mo nun ca che gou
à uni ver si da de, mas era um au to di da ta tão ex cep ci o-
nal, con si de ra do um dos mais cul tos jor na lis tas da
his tó ria do País. Abra ham Lin coln é ou tro exem plo.
Ago ra o Pre si den te Lula é uma pes soa que está sem -
pre apren den do e, por essa ra zão, tem sido res pe i ta-
do e ad mi ra do em todo o mun do.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) – A

se guir res pon de rei à con sul ta do Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Se na dor Tião Vi a na, vol to a es cla re cer a V. Exª que as 
no tas ta qui grá fi cas se rão en tre gues com a tar ja de
que não hou ve re vi são por par te do ora dor. Ago ra, é
pre ci so que V. Exª com pre en da que não pode fa zer
re vi são no dis cur so do ora dor sem o con sen ti men to
dele.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Não foi a
mi nha in ten ção. Eu ape nas que ria ter a in for ma ção
so bre o teor do pro nun ci a men to do ora dor para pe dir
um tem po de Li de ran ça e dar a res pos ta, em nome do 
meu Par ti do, às crí ti cas fe i tas ao Pre si den te da Re pú-
bli ca. É ape nas isso. Qu e ria ter aces so ao pro nun ci a-
men to fe i to pelo ora dor, para res pon dê-lo, na mi nha
con di ção de Lí der. Foi ape nas por essa ra zão.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) – V.
Exª será aten di do.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª terá co nhe ci men to
da ín te gra do re que ri men to do Se na dor Arthur Vir gí-
lio, cuja en tre ga a Mesa já está pro vi den ci an do.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 531, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 74, I do Re gi men to Inter no

do Se na do Fe de ral, re que i ro seja de sig na da co mis-
são, com pos ta de 3 (três) Se na do res, para ave ri guar
as ca u sas da cri se de re cur sos por que pas sa a
Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria –
EMBRAPA, bem como pro por so lu ções para a re fe ri-
da cri se.

17066 Sex ta-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    271ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



Jus ti fi ca ção

Assaz co nhe ci da é a im por tân cia da pes qui sa
para o de sen vol vi men to na ci o nal. Sa bi do de to dos é o 
im por tan tís si mo pa pel da Embra pa no uni ver so da
pes qui sa em nos so País. Mais que sa bi da é a par ti ci-
pa ção do se tor agro pe cuá rio no PIB bra si le i ro.

Ne nhu ma pers pec ti va de cres ci men to, em qual -
quer se tor da eco no mia, se sus ten ta sem que haja um 
cons tan te apri mo ra men to tec no ló gi co.

Vi ve mos, pre ci sa men te ago ra, dias de der ru ba-
da de mi tos. Um des ses mi tos, que rui a cada dia, é o
de que nos sa pro du ção agro pe cuá ria atin giu o li mi te,
em ter mos de ca pa ci da de de ex por ta ção e de ab sor-
ção pelo mer ca do in ter no. Te mos, ain da, mu i to chão
para per cor rer, no que tan ge ao in cre men to da agro in-
dús tria. Tudo o que cres ce mos nes se cam po se deve,
pri mor di al men te, à pes qui sa. Por tan to, deve-se à
Embra pa. Esta ci o nar, a qual quer tem po, se ria abrir
nos so flan co aos com pe ti do res, tan to os de sen vol vi-
dos quan to os emer gen tes. Ou sus ten ta mos a Embra -
pa e, com ela, a pes qui sa agro pe cuá ria, ou es ta re-
mos se pul tan do o nos so ma i or ta len to.

Essa, a ra zão des se re que ri men to, para o qual
es pe ro con tar com a apro va ção des ta Casa.

Sala das Ses sões, 3 de ju lho de 2003. – Ga ri-
bal di Alves Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Essa ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor tu-
na men te.

Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio, Te o tô nio Vi le-
la Fi lho, Ro me ro Jucá e Edi son Lo bão 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

apa nha men to ta qui grá fi co.) –Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o co ti di a no do Bra sil está re ple to de
fa tos pre o cu pan tes, bas tan do a le i tu ra dos jor na is
diá ri os para uma cons ta ta ção da nos sa re a li da de.
São fa tos da or dem po lí ti ca, da or dem eco nô mi ca e
da or dem mo ral.

Ain da on tem, e di an te da in qui e ta ção e das in -
cer te zas que fa zem par te des se co ti di a no, for ma li zei
re que ri men to pe din do a cri a ção de uma Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to – CPI para in ves ti gar a ten -
são no meio ru ral, de cor ren te das in va sões de fa zen-
das pro du ti vas e sa ques de car gas de ca mi nhões, pe -
los mem bros do cha ma do Sem-Ter ra.

Em me nos de uma hora, o re que ri men to re ce beu
as si na tu ras dos ilus tres Se na do res, numa de mons tra-

ção de que esta Casa está em per fe i ta sin to nia com
as pre o cu pa ções da so ci e da de ci vil bra si le i ra.

Ao fa zer este bre ve re gis tro, es tou ane xan do o
no ti ciá rio do Cor re io Bra zi li en se a res pe i to des ses
fa tos. A se guir, tam bém para que pas se a in te grar os
Ana is do Se na do Fe de ral, jun to ou tra no tí cia do mes -
mo jor nal, re la ti va a ple i to que o Mi nis tro Fer nan do
Fur lan, do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio,
en ca mi nhou ao Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do
João Pa u lo.

Pela cre di bi li da de do im por tan te jor nal bra si li en-
se, as no tí ci as me re cem a re fle xão dos bra si le i ros,
bem como para ser vir de sub sí di os ao his to ri a dor do
fu tu ro, já que os Ana is do Se na do sem pre re pre sen ta-
ram uma rica fon te de da dos so bre o Bra sil como um
todo. Incluo, ain da, ar ti go so bre o mo vi men to dos
Sem Ter ra es cri to pelo Se na dor Jor ge Bor nha u sen,
pu bli ca do hoje no jor nal Fo lha de S. Pa u lo.

Os do cu men tos são os se guin tes:

Tema do Dia – Re for ma agrá ria

A BOLA ESTÁ COM LULA

Lí de res do MST só ou vi ram pro mes sas no en con tro
com o Pre si den te, mas de ram voto de con fi an ça ao
go ver no

Adri a no Ce o lin e Ro dri go Ran ge
Da equi pe do Cor re io

Lula re ce beu uma bola e um bon do MST e foi es ca-
la do como ‘‘cen tro a van te dos sem-ter ra’’. Ru ra lis tas
e opo sin gos ta ram

O cen tro a van te do time da re for ma agrá ria já
está es ca la do. O Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru-
ra is Sem Ter ra (MST) es co lheu o pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va para a po si ção, re for çan do a
con fi an ça do an ti go com pa nhe i ro que to mou pos se
há seis me ses. Cer ca de 30 lí de res na ci o na is do
mo vi men to es ti ve ram no Pa lá cio do Pla nal to on tem
para uma con ver sa com o pre si den te e uma de ze na
de mi nis tros. Ou vi ram mais pro mes sas que re a li za-
ções. Mes mo as sim, de ci di ram dar um voto de con fi-
an ça ao pre si den te. “Este go ver no e o pre si den te
Lula ain da são nos sos ali a dos’’, re su miu Gil mar Ma -
u ro, um dos co or de na do res do MST em São Pa u lo.

Não hou ve pro mes sa de tré gua. Se gun do os
sem-ter ra e o go ver no, o as sun to não foi se quer dis -
cu ti do na re u nião. Para am bos, os úl ti mos con fli tos fo -
ram ca sos iso la dos. ‘‘Fo ram pro ble mas lo ca li za dos.
Este go ver no não tu te la mo vi men to so ci a is’’, dis se o
mi nis tro Mi guel Ros se to, do De sen vol vi men to Agrá-

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  4 17067JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL272     



rio. Po rém, ele con de nou os sa ques re a li za dos an te-
on tem em Per nam bu co. ‘‘Não há jus ti fi ca ti va para sa -
ques’’, dis pa rou.

Gil mar Ma u ro es cla re ceu que a li de ran ça do
mo vi men to não deu ‘‘ori en ta ção po lí ti ca’’ para re a li za-
ção de sa ques. ‘‘E nem dará. No en tan to, quan do há
pro ble ma ge ne ra li za do de fome, os tra ba lha do res
têm di re i to fa zer isso (sa que ar)’’, jus ti fi cou. Se gun do
Ma u ro, os in ci den tes de Per nam bu co acon te ce ram
por que ha via ape nas 2 mil ces tas bá si cas para 16 mil
fa mí li as.

Ontem foi a pri me i ra vez que go ver no e o MST
sen ta ram à mesa. A con ver sa co me çou com des con-
tra ção. Os sem-ter ra pre sen te a ram Lula com uma
bola, um boné e uma ces ta com pro du tos agrí co las
dos as sen ta men tos. Ao en tre gar o pre sen te di an te
das câ me ras, o lí der sem-ter ra Ênio Bo hen ber ger
brin cou. ‘‘Te mos de apro ve i tar esse mo men to para es -
ca lar o time da re for ma agrá ria. Pela es quer da, o mi -
nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio. Mas não sei se
pelo as pec to po lí ti co, pela di re i ta, o mi nis tro Antô nio
Pa loc ci, da Fa zen da’’, dis se.

To dos ri ram. Em se gui da, o pre si den te per gun tou
onde fi ca ria o mi nis tro José Dir ceu, da Casa Ci vil. Bo -
hen ber ger dis se que ele se ria es ca la do na meia-es-
quer da. A brin ca de i ra ser viu de in tro du ção para go ver-
no e o MST afi na rem o dis cur so. As li de ran ças do
sem-ter ra trou xe ram uma pa u ta de re i vin di ca ções for -
ma da ba si ca men te por qua tro exi gên ci as. Entre elas, o 
com pro mis so de ela bo ra ção de um Pla no Na ci o nal de
Re for ma Agrá ria que te nha como meta as sen tar um
mi lhão de fa mí li as até o fim de 2006. 

Aí re si de a pri me i ra dis so nân cia com o go ver no.
O mi nis tro Ros se to pre ten de fa zer um pla no de re for-
ma agrá ria para os pró xi mos três anos e meio. Po rém,
prefe re não dis cu tir me tas por en quan to. ‘‘Va mos de -
ba ter um pla no com toda so ci e da de, por isso ain da é
im pru den te es ta be le cer me tas’’, dis se. Ape sar dis so,
o mi nis tro pro me teu que a re for ma agrá ria será pri o ri-
da de do go ver no nes te se gun do se mes tre. ‘‘Os as-
sen ta men tos se rão am pli a dos em quan ti da de e qua li-
da de’’, afir mou.

Ros se to con tou que, em 30 dias, o go ver no de -
ve rá fi na li zar um le van ta men to das ter ras que po dem
ser uti li za das para re for ma agrá ria. Na mira, es tão
áre as gri la das e que per ten cem a pro pri e tá ri os de ve-
do res ao Insti tu to Na ci o nal do Ser vi ço So ci al e aos
ban cos es ta ta is. Essa me di da aten de a uma das re i-
vin di ca ções da pa u ta do MST. O mo vi men to de se ja
tam bém me di das que re du zam a bu ro cra cia para se
fa zer de sa pro pri a ções. O go ver no con cor da. Por isso,
Ros se to com pro me teu-se a di mi nu ir os pra zos de

nove para seis me ses. Se gun do ele, o go ver no dis põe
este ano de R$ 162 mi lhões para a re for ma agrá ria. Já 
fo ram gas tos 50%. 

Se o go ver no per der o pul so no
cam po vai per der tam bém aqui den tro do 
Con gres so

De pu ta do Nel son Mar que zel li (PTB-SP), um
dos lí de res da ban ca da ru ra lis ta

Lula dá si na is de fra que za ao re ce-
ber os re pre sen tan tes do mo vi men to que
anun cia que vai fa zer re for ma na mar ra

Anto nio Nab han Gar cia, pre si den te da União
De mo crá ti ca Ru ra lis ta (UDR)

Opo si ção quer CPI con tra in va sões de ter ra

As in va sões de ter ra pra ti ca das pelo MST vi ra-
ram mo ti vo de CPI no Se na do. O lí der do PSDB,
Arthur Vir gí lio (AM), apre sen tou on tem pe di do de ins -
ta la ção de uma co mis são par la men tar de in qué ri to
para in ves ti gar as ‘‘ações ilí ci tas, com su ces si vas e vi -
o len tas in va sões de ter ras’’. Como já tem 34 as si na tu-
ras, sete a mais que o mí ni mo exi gi do, o re que ri men to
de cri a ção da CPI será lido hoje no ple ná rio da Casa.

A ins ta la ção, po rém, não está ga ran ti da. Os lí -
de res go ver nis tas po dem evi tar o fun ci o na men to da
co mis são ao de i xar de in di car os in te gran tes. ‘‘Se este
go ver no não co i bir, não pas sar a en ca rar com ab so lu-
to cri té rio e fir me za os pas sos ou sa dos e ir res pon sá-
ve is do MST, da qui a pou co in ves ti do res do se tor agrí -
co la co me ça rão a fa zer min guar os in ves ti men tos’’,
ar gu men tou Vir gí lio.

O de pu ta do Nel son Mar que zel li (PTB-SP), um
dos lí de res da ban ca da ru ra lis ta na Câ ma ra, afir mou
que Lula er rou ao não pe dir uma tré gua nas in va sões
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de ter ra. ‘‘Eu vejo com mu i ta apre en são. Se o go ver no
per der o pul so no cam po vai per der tam bém aqui den -
tro do Con gres so’’, afir mou o de pu ta do.

‘‘No mo men to em que o MST de cla ra ter uma ali a-
do no Pla nal to e que o pre si den te co lo ca na ca be ça o
boné de um mo vi men to que des cum pre a lei, se acha
no di re i to de in va dir e sa que ar sem ser pu ni do, isso leva
a po pu la ção a um es ta do de per ple xi da de’’, afir mou o
de pu ta do Ro nal do Ca i a do (PFL-GO), um dos lí de res da 
ban ca da ru ra lis ta. O lí der do PFL na Câ ma ra, José Car -
los Ale lu ia (BA), dis se que Lula se por tou como ‘‘um
pre si den te do MST’’ ao co lo car o boné do mo vi men to.

Em Cu ri ti ba, o Sin di ca to Na ci o nal dos Pro du to-
res pre pa ra ações cí ve is e cri mi na is con tra Lula e o mi -
nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio, Mi guel Ros set to.

TENDÊNCIAS/DEBATES

O boné da in sen sa tez

Jor ge Bor nha u sen

Antes que se com ple tas sem 24 ho ras, o mes mo
boné que apa re cia na ca be ça de um ho mem pre so na 
zona da mata de Per nam bu co por sa que ar um ca mi-
nhão de car gas apa re ceu na ca be ça do pre si den te da 
Re pú bli ca.

Se essa co in ci dên cia não re pre sen tar iden ti da-
de en tre os que usam o mes mo boné, a ló gi ca dos
sím bo los, que tan to fa ci li ta a com pre en são do mun do,
pre ci sa ser ime di a ta men te re vis ta.

Mas, se va lem as fo tos nas pri me i ras pá gi nas
dos jor na is de on tem e an te on tem, o pre si den te da
Re pú bli ca e o MST as su mem a ca u sa co mum, ou
seja, es tão em bar ca dos na mes ma nau in sen sa ta
que in qui e ta a na ção. O pre si den te da Re pú bli ca, no
mí ni mo, con tem po ri zou com os sa ques e de sor dens
as su mi da men te re a li za dos pelo MST, por pes so as
usan do o boné co mum. Ou há ou tra for ma de in ter-
pre tar a foto do pre si den te Lula com o boné do MST?

De to das as te me ri da des -e bote te me ri da de
nis so– que o pre si den te Lula está co me ten do, dia
após dia, com seus dis cur sos es ta pa fúr di os, que já ul -
tra pas sa ram o ane do tá rio, ne nhu ma pode ser con si-
de ra da mais gra ve que essa foto com o boné do MST.

Prin ci pal men te quan do é pú bli co que o pre si-
den te foi for ça do a an te ci par em cin co dias a au diên-
cia, já agen da da e anun ci a da para 7 de ju lho, de vi do à 
ex plo são de in va sões, sa ques e de sor dens que o
MST fa zia pi po car no país in te i ro. Ou seja, sub me ten-
do-se à chan ta gem da ame a ça re pre sen ta da pela es -
ca la da de ações do MST, o pre si den te al te rou sua
agen da e re ce beu apres sa da men te os di ri gen tes da

or ga ni za ção, sub me ten do-se à cena de con fra ter ni-
za ção. Ou, em vez de con fra ter ni za ção, foi uma cena
de cons tran gi men to, tí pi ca da sín dro me de Esto col-
mo, o fe nô me no psi co ló gi co de de pen dên cia eu fó ri ca
que sub me te os re féns aos seus se ques tra do res?

Ora, todo mun do está can sa do de sa ber que o
MST não tem nada a ver com os sem-ter ra e a re for-
ma agrá ria.

To dos sa be mos que o MST é um mo vi men to po -
lí ti co re vo lu ci o ná rio que ape nas usa a gra ve ques tão
cam pe si na para efe i to de pro pa gan da e, prin ci pal-
men te, de fi nan ci a men to, pois re co lhe uma por cen ta-
gem con si de rá vel de todo o di nhe i ro que o go ver no
re pas sa aos as sen ta dos; que o MST tor nou-se até
mas sa de ma no bra de alu guel, usa da por gru pos que
pre ci sam de equi pes tá ti cas tre i na das em sa bo ta-
gens, como se viu na se ma na pas sa da, no Pa ra ná;
que o MST ame a ça pro vo car uma nova guer ra de Ca -
nu dos (a lou cu ra cru de lís si ma que há um sé cu lo ex -
plo diu no ser tão da Ba hia) no Pon tal do Pa ra na pa ne-
ma, em São Pa u lo; que o MST ten de a se am pli ar,
agre gan do o que, na lin gua gem da pró pria es quer da
ra di cal, cha mam de lúm pen ur ba no, com toda a car ga
de ris co que tal mo bi li za ção re pre sen ta para um país
sem me i os, como está sen tin do o pró prio go ver no do
PT, para im ple men tar pro gra mas so ci a is com pen sa-
tó ri os pela de si gual da de de ren da.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no mí ni-
mo, con tem po ri zou com os sa ques e de -
sor dens re a li za dos pelo MST.

Como se ex pli ca, en tão, que o pre si den te da Re -
pú bli ca apa re ça em pú bli co com o boné do MST?

Mi nha res pon sa bi li da de de li de rar um par ti do de 
opo si ção -opo si ção res pon sá vel e de mo crá ti ca,
como a que fa ze mos no PFL, que não gri ta “Fora
Lula!”, mas que apos ta na res pos ta ele i to ral sen sa ta à 
ab so lu ta in com pe tên cia do go ver no pe tis ta– obri-
ga-me a um pro tes to sé rio con tra esse ato sim bó li co e 
te me rá rio do pre si den te da Re pú bli ca.

É ver da de que essa cum pli ci da de do go ver no
com o MST não se re ve lou ape nas na foto do boné.
Ape sar do axi o ma que diz que “uma ima gem vale mil
pa la vras”, é bom não es que cer que o MST tem a boa
von ta de do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio,
que, além do Incra (cu jos di ri gen tes fo ram in di ca dos
ou apo i a dos di re ta men te pelo sr. Ste di le), tem as ver -
bas da agri cul tu ra fa mi li ar, um dos ma i o res in ves ti-
men tos pú bli cos atu a is da Re pú bli ca.

Mo ral da his tó ria (ou imo ra li da de da si tu a ção?):
es ta mos di an te de um da que les epi só di os for tu i tos
em que es ta dis tas, por inex pe riên cia ou pura inad ver-
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tên cia, sub ver tem a pró pria or dem le gal que os ele-
geu e sus ten ta, con de nan do-se a oca sos me lan có li-
cos, por que o mes mo voto po pu lar que o ele geu em
2002 pode con de ná-lo em 2006. Quem sabe, já nas
ele i ções mu ni ci pa is de 2004, como co me çam a in di-
car as pes qui sas, não te re mos uma res pos ta a de sa ti-
nos como esse uso do boné da in sen sa tez?

Quem lem bra rá ao pre si den te da Re pú bli ca que 
ele não che gou ao po der le va do por bar ri ca das, in va-
sões ou de sor dens, mas pelo voto le gí ti mo da so ci e-
da de, que ele ame a lhou numa con sa gra do ra cam pa-
nha ele i to ral, pro me ten do man ter as ins ti tu i ções de -
mo crá ti cas, que o MST cha ma de “de mo cra cia bur -
gue sa”?

Jor ge Bor nha u sen, 65, se na dor pelo PFL-SC,
é o pre si den te na ci o nal do par ti do.

EMPRE GO PARA SO BRI NHO

Além de con tra tar Fer nan do Fur lan como seu che fe
de ga bi ne te, mi nis tro do De sen vol vi men to que ria co -
lo cá-lo em car go na Câ ma ra

Lu cio Vaz, do Esta do de Mi nas

O mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co -
mér cio Exte ri or, Luiz Fer nan do Fur lan, en ca mi nhou
ofí cio ao pre si den te da Câ ma ra, João Pa u lo Cu nha
(PT-SP), pe din do a cri a ção de va gas na Casa que vi a-
bi li za ri am a con tra ta ção do seu so bri nho e che fe de
ga bi ne te no mi nis té rio, Fer nan do de Ma ga lhães Fur -
lan. Ele não ob te ve clas si fi ca ção no úl ti mo con cur so
para o car go de con sul tor le gis la ti vo da Câ ma ra. O
pe di do foi ne ga do e os car gos, com sa lá rio de R$10,5
mil, não fo ram cri a dos.

O con cur so pre via ape nas duas va gas na área
de re la ções in ter na ci o na is, mas o so bri nho do mi nis-
tro fi cou em 20º lu gar, ape sar de ser apro va do. Fur lan
re co men dou, en tão, que o pre si den te da Câ ma ra
apro ve i tas se os 22 apro va dos em ou tros de par ta-
men tos téc ni cos da Casa, como a Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res. O Esta do de Mi nas teve aces so ao
pe di do de Fur lan.

A as ses so ria téc ni ca da Câ ma ra opi nou que a
efe ti va ção dos 22 can di da tos não clas si fi ca dos se ria
ir re gu lar, por que eles se ri am con tra ta dos em car gos
ine xis ten tes. Para o pre si den te do Sin di ca to dos Ser -
vi do res da Câ ma ra e do Tri bu nal de Con tas da União
(SIN DI LE GIS), Eze qui el Nas ci men to, ‘‘o mi nis tro pe -
diu para o pre si den te da Câ ma ra co me ter um cri me’’.

O mi nis tro afir mou, por meio da sua as ses so ria
de im pren sa, que su ge riu o apro ve i ta men to dos 22
apro va dos no con cur so ‘‘com o in te res se em me lho rar
a as ses so ria téc ni ca’’ da Câ ma ra na área in ter na ci o-

nal. Fer nan do, por sua vez, in for mou que fez o con -
cur so an tes de ser con vi da do para o car go de che fe
de ga bi ne te do mi nis tro.

AÇÕES DO GOVERNO LULA

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
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 um bre ve co men tá rio a res pe i to da nos sa eco no-
mia, ba se a do nos ar ti gos ane xos in ti tu la dos “A in co e-
rên cia po pu lis ta”, de au to ria do Se na dor Arthur Vir gí lio
(PSDB – AM), e “A ou sa dia ne ces sá ria”, de au to ria do
Se na dor Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE), pu bli ca dos na
re vis ta Épo ca, edi ções de 2 de ju nho e 16 de ju nho do
cor ren te ano, que ane xo ao pre sen te dis cur so para
que cons te dos Ana is do Se na do Fe de ral.

De se jo, ain da, abor dar um ou tro as sun to.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des ta co a 

re por ta gem da re vis ta IstoÉ, de 18 de ju nho do cor -
ren te, que tra ta do con tra to de US$3 bi lhões en tre a
Embra er e a com pa nhia aé rea ame ri ca na JetB lue,
pre ven do o for ne ci men to de 100 ja tos EMB 190 e
dan do op ção pre fe ren ci al para ou tros 100 ja tos e ou -
tros US$3 bi lhões.

Ao con si de rar opor tu na a in ser ção do ar ti go nos 
ana is do Se na do, peço ao Pre si den te Lula que, ao in -
vés de pres ti gi ar em pre sas aé re as como a Bo e ing,
pas se a lem brar da em pre sa bra si le i ra que atu al men-
te ocu pa o quar to lu gar no ran king dos fa bri can tes de 
ae ro na ves ci vis, a Embra er.

Fi na li zan do meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo fa zer um bre ve co -
men tá rio a res pe i to da nos sa eco no mia, com base na
ma té ria Inti tu la da “O de clí nio da ren da e do em pre-
go”, pu bli ca da no jor nal O Esta do de S.Pa u lo, edi ção
de 24 de ju nho do cor ren te ano.

O ar ti go 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 para des ta car que o Go ver no Lula, que
veio para se tra du zir em em pre go, na ver da de apre -
sen ta uma in con tes tá vel pa ra li sia ad mi nis tra ti va, com
a fa lên cia das po lí ti cas so ci a is e o de sem pre go mais
cru el de to dos os tem pos.

São as se guin tes 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:

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR TEOTÔNIO VILELA
FILHO 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. 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, ocu po esta tri bu na hoje para, com sa tis fa-
ção, dis cor rer so bre a atu a ção da Com pa nhia Vale do
Rio Doce, re fle ti da no seu Ba lan ço do ano pas sa do,
quan do com ple tou 60 anos, sen do, hoje, con si de ra da
a ma i or pro du to ra mun di al de mi né rio de fer ro.

É dig no de nota, Sr. Pre si den te, o fato de que,
mes mo num ano mar ca do por len to cres ci men to da
eco no mia mun di al, pela in vi a bi li da de dos mer ca dos
fi nan ce i ros in ter na ci o na is e pela vo la ti li da de da eco -
no mia bra si le i ra, como foi 2002, a Vale te nha con se-
gui do um dos três ma i o res lu cros de sua his tó ria, no
va lor de R$2,043 bi lhões

E mais: a Com pa nhia con so li dou sua po si ção de 
lí der mun di al no mer ca do tran so ceâ ni co de mi né rio
de fer ro, com ven das re cor des de 164 mi lhões de to -
ne la das, o que equi va le a 29,4 % do mer ca do glo bal,
al can çan do, tam bém, o topo nas ven das de alu mi na,
po tás sio e nos ser vi ços de lo gís ti ca para car ga ge ral.

O ano de 2002, mar cou o en cer ra men to do pro -
ces so de pri va ti za ção da Com pa nhia Vale do Rio
Doce, ini ci a do em 1997. Em mar ço, o Te sou ro Na ci o-
nal e o BNDES ali e na ram cer ca de 33 % das ações da 
em pre sa. Com essa de mo cra ti za ção do seu ca pi tal,
in ves ti do res de 17 pa í ses e qua se 600 mil tra ba lha do-
res bra si le i ros tor na ram-se seus aci o nis tas.

Além do mais, Srªs e Srs. Se na do res, foi im ple-
men ta do o novo mo de lo de go ver nan ça cor po ra ti va
da Vale e a re for mu la ção dos pa péis do Con se lho de
Admi nis tra ção e da Di re to ria Exe cu ti va, bem como
con clu í do o pri me i ro ci clo de pla ne ja men to es tra té gi-
co da Com pa nhia, que po de rá agre gar aqui si ções ali -
nha das ao foco de mi ne ra ção e con cre ti zar sua sa í da
do se tor de pa pel e ce lu lo se.

Bas ta di zer que a em pre sa ad qui riu, den tro des -
sa es tra té gia, a So co i mex, a Sa mi tri e a Fer te co, além 
de 50 % do ca pi tal da Ca e mi.

Pa ra le la men te, foi re es tru tu ra da a sua par ti ci pa-
ção na área de man ga nês e fer ro li gas, ten do sido ad -
qui ri das, tam bém, a Rio Doce Man ganè se Eu ro pe, a
Elkem Rana e a Mi ne ra ção Vera Cruz (alu mí nio).

A Vale as so ci ou-se à Nu cor, ame ri ca na, vi san do
à ins ta la ção de uni da de de pro du ção de fer ro-gusa no 
Nor te do País. E pro pôs ad qui rir as ações de ti das
pela Ace si ta / Aços Pla nos do Sul na Com pa nhia Si -
de rúr gi ca de Tu ba rão, com vis tas a pre ser var o va lor e 
a li qui dez de sua par ti ci pa ção na que la em pre sa.

Está pre vis ta, ain da, a cons tru ção do seu ter ce i-
ro alto-for no, o que re pre sen ta rá de man da adi ci o nal
de 4 mi lhões de to ne la das anu a is de mi né rio de fer ro.

Por opor tu no, faz-se mis ter re gis trar, Srªs e Srs.
Se na do res, que, nos úl ti mos seis anos, os in ves ti-
men tos da Vale su pe ra ram os U$$ 5 bi lhões, e es tão
sen do gas tos U$$ 37 mi lhões na re mo de la gem da
sua pla ta for ma tec no ló gi ca.

Con co mi tan te men te a esse su ces so em pre sa ri-
al, a Vale é côns cia de sua res pon sa bi li da de so ci al,
des ta can do, sob esse as pec to, a ge ra ção de opor tu-
ni da des para a su pe ra ção da po bre za e a pro te ção do 
meio am bi en te.

Assim, Sr. Pre si den te, que ro res sal tar a im por-
tân cia des sa em pre sa na ci o nal, e le var a toda a di re-
to ria, à fren te o Dr. Ro ger Agnel li, e prin ci pal men te,
aos seus em pre ga dos, cuja com pe tên cia e de di ca ção
têm sido im pres cin dí ve is, meus vo tos de con gra tu la-
ções pelo su ces so al can ça do, tan to no ce ná rio in ter-
no, como no in ter na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, em abril des te ano, o Cen tro de Inte gra-
ção Empre sa-Esco la – CIEE com ple tou 40 anos de
exis tên cia, de sen vol ven do uma atu a ção que, em bo ra
de ex cep ci o nal mé ri to, não é co nhe ci da na sua in te i-
re za pe los bra si le i ros.

Tra ta-se de uma ins ti tu i ção pri va da, man ti da por 
em pre sá ri os, cujo prin ci pal ob je ti vo é o de in te grar jo -
vens ao mer ca do de tra ba lho pe los es tá gi os.

Vê-se que seus pro pó si tos, que se agi li zam há
qua ren ta anos, mu i to se as se me lham ao pro gra ma do 
pri me i ro em pre go, ago ra cri a do pelo atu al go ver no
sob os apla u sos da opi nião pú bli ca.

O Cen tro de Inte gra ção Empre sa-Esco la re ce be
e ca das tra os jo vens que o pro cu ram, a par tir de 16
anos de ida de, ava lia suas pos sí ve is vo ca ções e in -
cum be-se de co lo cá-los em es tá gi os nas em pre sas
que de sen vol vem ser vi ços con cer nen tes às as pi ra-
ções do can di da to. Nos dias atu a is, o CIEE am pli ou
seu tra ba lho tam bém para es tu dan tes me nos jo vens,
ten do in clu si ve cri a do pos tos em cam pus uni ver si tá ri-
os, e fa ci li tan do as sim os con ta tos, com o in tu i to de
con se guir es tá gi os para os que cur sam o en si no su -
pe ri or.

O Cen tro, além des sa ati vi da de, ofe re ce cur sos
gra tu i tos – al fa be ti za ção de adul tos, in for má ti ca,
work shops – e as sis tên cia de pro fes so res para am pli-
ar a qua li fi ca ção de es tu dan tes.

Os es ta giá ri os, con for me o ní vel das em pre sas
que lhes pro por ci o nam o apren di za do pro fis si o nal, a
elas li gam-se por de ter mi na do pe río do, e de las ge ral-
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men te re ce bem bol sas au xí lio para a sua ma nu ten-
ção, po den do ou não ser apro ve i ta dos, após o es tá-
gio, se gun do a con ve niên cia da em pre sa ou dos pró -
pri os es ta giá ri os.

Re cen te men te, uma pes qui sa da agên cia es pe-
ci a li za da InterS ci en ce, ava li an do o pe río do de 1991 a
2001, de mons trou que 49% dos es tu dan tes fo ram
con tra ta dos nas em pre sas em que fi ze ram es tá gio,
sem in clu ir os 7,65% que re ce be ram, de ou tras em -
pre sas, pro pos tas de tra ba lho me lho res do que na-
que la onde fi ze ram es tá gio.

O su ces so des sa ex pe riên cia, por tan to, tem
sido re le van te, com o de ta lhe de que é ‘cus to ze ro’
para os co fres pú bli cos.

Nes ses 40 anos de fun ci o na men to do CIEE,
mais de 4 mi lhões de es tu dan tes ob ti ve ram opor tu ni-
da des de es tá gio, sen do-lhes con ce di das mais de 18
mi lhões de bol sas au xí lio.

No meu Esta do do Ma ra nhão, o Cen tro de Inte -
gra ção Empre sa-Esco la atua des de 1984 em tre ze
mu ni cí pi os – São Luís, Impe ra triz, Ba ca bau, Ca xi as,
Codó, Bar ra do Cor da, Pi nhe i ro, San ta Inês, Pe dre i-
ras, Ti mon, Bal sas, Aça i lân dia e Cha pa di nha –, já
ten do be ne fi ci a do com seus pro gra mas mais de 20
mil jo vens. E ou tros 1.064 es tu dan tes ma ra nhen ses
es ta gi am atu al men te pelo Pro gra ma man ti do pelo
CIEE.

Nes te pon to, Sr. Pre si den te, per mi to-me res sal-
tar a co la bo ra ção que o Ban co do Bra sil e a Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral ofe re cem a tais pro gra mas de es -
tá gio, pois em ci da des do in te ri or, nas qua is a ati vi da-
de em pre sa ri al não é gran de, são es sas ins ti tu i ções
es ta ta is as que ofe re cem as opor tu ni da des de es tá-
gio tão an si o sa men te pro cu ra das por nos sos jo vens
pa trí ci os.

O meu ob je ti vo hoje nes ta tri bu na, Sr. Pre si den-
te, a par dos apla u sos bem me re ci dos pela idéia do
“Pro gra ma do Pri me i ro Empre go” – que vem em boa
hora gra ças à cri a ti vi da de e ao di na mis mo do Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va –, é o de res sal tar de
igual modo a atu a ção pa trió ti ca do em pre sa ri a do bra -
si le i ro, gra ças ao qual nas ceu o Cen tro de Inte gra ção
Empre sa-Esco la, cuja co la bo ra ção tem sido no tá vel
no es for ço de qua li fi ca ção e de in tro du ção no mer ca-
do de tra ba lho dos tan tos jo vens que as pi ram por uma 
opor tu ni da de pro fis si o nal.

Os di ri gen tes do Cen tro de Inte gra ção Empre -
sa-Esco la, na pes soa do seu Pre si den te Pa u lo Nat ha-
na el Pe re i ra de Sou za, me re cem os me lho res cum pri-
men tos pela obra que têm re a li za do. Que lhe dêem

ple na con ti nu i da de, as sim con tri bu in do para o de sen-
vol vi men to de nos sa Na ção.

Peço, Sr. Pre si den te, que seja in clu í da como
par te in te gran te des te dis cur so o ofí cio que re ce bi do
Sr. José Tha deu Mas ca re nhas Menck, Ge ren te Exe -
cu ti vo do CIEE.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDISON LOBÃO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

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

(Ofí cio re ce bi do do CIEE)

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2003

Exce len tís si mo Sr.
Dr. Edi son Lo bão
DD. Se na dor da Re pú bli ca
Se na do Fe de ral
Bra sí lia-DF

Exce len tís si mo Sr. Se na dor

Ref.: Pro je to de Lei SF PLS 00202/2002 de
07-08-2002

É com imen sa hon ra que o cum pri men ta mos.
O Cen tro de Inte gra ção Empre sa Esco la, CIEE Na-
ci o nal, é uma or ga ni za ção sem fins lu cra ti vos, de
edu ca ção e as sis tên cia so ci al, ten do como ob je ti vo
prin ci pal a in te gra ção ao mer ca do de tra ba lho de es -
tu dan tes atra vés do es tá gio. Pre sen te em todo o
país, é com pos to por oito CIEE es ta du a is au tô no-
mos. To dos os seus mem bros são or ga ni za ções de -
cla ra das de Uti li da de Pú bli ca Fe de ral e têm o Cer ti fi-
ca do de Enti da de Be ne fi cen te de Assis tên cia So ci al,
con ce di do pelo Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia
So ci al (CNAS).

Ao lon go da exis tên cia do Sis te ma Na ci o nal
CIEE, que ago ra em abril com ple tou 40 anos, mais de 
4 mi lhões de es tu dan tes ob ti ve ram opor tu ni da de de
es tá gio, sen do que a es tes fo ram con ce di das mais de
18 mi lhões de bol sas au xí lio.

No Esta do do Ma ra nhão, o CIEE está pre sen te,
des de maio de 1984, nas ci da des de São Luis, Impe -
ra triz, Ba ca bal, Ca xi as, Codó, Bar ra do Cor da, pi nhe i-
ro, San ta Inês, Pe dre i ras, Ti mon, Bal sas, Aça i lân dia e
Cha pa di nha. Atu al men te, no es ta do, há 1.064 es tu-
dan tes es ta gi an do pelo Pro gra ma de Está gi os des sa
or ga ni za ção. Ao lon go des ses l9 anos, mais de
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20.000 jo vens fo ram be ne fi ci a dos com o pro gra ma no 
Ma ra nhão.

No ano pas sa do, vi san do iden ti fi car os re sul ta-
dos do Pro gra ma de Está gi os do CIEE na vida pro fis-
si o nal de ex-es ta giá ri os, foi re a li za da uma pes qui sa
pela em pre sa es pe ci a li za da InterS ci en ce, atra vés de
en tre vis tas de pes so as que re a li za ram es tá gio en tre
os anos de 1991 a 2001, e de pro fes so res de es co las
pú bli cas e pri va das, em 13 es ta dos bra si le i ros, in clu-
si ve no Ma ra nhão. Essa pes qui sa cons ta tou que:

• o pro gra ma de es tá gio do CIEE é
uma ação de in te gra ção a mer ca do de tra -
ba lho, pois abre as por tas para o jo vem tra -
ba lhar, alia a prá ti ca à te o ria, traz ex pe riên-
cia e au xi lia o alu no;

• ao tér mi no do es tá gio, 35% dos es tu-
dan tes fo ram con tra ta dos nas em pre sas onde
fi ze ram o es tá gio, sen do que, se des con tan do
os que fi ze ram es tá gio em ór gãos pú bli cos
(onde não pode ha ver con tra ta ção), este per-
cen tu al so bre para 49%, sem in clu ir os 7,65%
que re ce be ram pro pos ta de tra ba lho me lhor do
que na em pre sa onde fi ze ram o es tá gio;

• mes mo anos após o es tá gio, para a
ma i o ria dos en tre vis ta dos, esta prá ti ca aju-
dou na con tra ta ção atu al e

• o es tá gio pro por ci o na me lhor apro ve i-
ta men to e de sem pe nho es co lar.

Em ra zão des sas in for ma ções po si ti vas so bre
o es tá gio de es tu dan tes nas em pre sas re ve la dos
pela pes qui sa ci ta da, que en ca mi nha mos em ane xo,
e de nos sa ex pe riên cia com este ins ti tu to do es tá-
gio, to ma mos a li ber da de de re gis trar al gu mas con-
tri bu i ções para o Pro je to de Lei do Se na do de nº
00202/2002, de au to ria V.Exa., e que tra ta so bre o
Insti tu to do Está gio de Estu dan tes.

Esse pro je to al te ra a Lei Fe de ral do Está gio de
Estu dan tes, con ce den do “o di re i to a fé ri as de quin ze
dias após cada pe río do de seis me ses nas em pre sas
pri va das, pú bli cas, so ci e da des de eco no mia mis ta ou
en tes da ad mi nis tra ção di re ta, au tár qui ca e fun da ci o-
nal”, sen do que “sem pre que pos sí vel, o pe río do de
fé ri as do es ta giá rio co in ci di rá com o pe río do de fé ri as
es co la res”.

Na jus ti fi ca ção do re fe ri do pro je to há al gu mas
afir ma ções que di ver gem da con clu são da pes qui sa
so bre o es tá gio e da nos sa ex pe riên cia de tra ba lho:

• o es tá gio não é tra ba lho, não tem re -
la ções tra ba lhis tas e não é ex plo ra ção de
tra ba lho, pois cons ti tui me ca nis mo es sen ci al

para a for ma ção do es tu dan te, onde este
tem a opor tu ni da de de apren der fa zen do e
co nhe cer o mun do do tra ba lho (no ções de
re la ci o na men to pro fis si o nal, hi e rar quia, res -
pon sa bi li da de etc). O ins ti tu to do es tá gio
abre opor tu ni da de de con tra ta ção onde o
es tu dan te fez o es tá gio, ou em ou tros lu ga-
res Na pes qui sa re a li za da so bre o es tá gio,
99% dos ex-es ta giá ri os e 100% dos pro fes-
so res en tre vis ta dos, re co men dam o es tá gio
a to dos os es tu dan tes.

• A jus ti fi ca ti va do pro je to, nas suas
con si de ra ções, afir ma que “a con ces são de
fé ri as aos es tu dan tes per mi ti rá que mi lha res
de pos tos de tra ba lho atu al men te va gos, se -
jam ocu pa dos por jo vens que, sem o di re i to
a fé ri as, sim ples men te de sis tem de es ta gi-
ar”. Na re a li da de, para cada es tu dan te em
es tá gio, há um nú me ro de 4 a 5 ou tros jo-
vens an si o sos por uma opor tu ni da de de es -
tá gio. O nú me ro de es ta giá ri os em todo o
país não ul tra pas sa o vo lu me de 4% do to tal
de es tu dan tes No es ta do do Ma ra nhão, há
qua se 11 mil es tu dan tes ins cri tos no CIEE
es pe ran do opor tu ni da de de es tá gio.

Tra ta-se de uma no bre ten ta ti va de as se gu rar
um be ne fí cio ao es tu dan te es ta giá rio, mas que pode 
pre ju di car a ofer ta de es tá gi os, já mu i to li mi ta da.
Isso por que nem sem pre o pe río do de fé ri as dos es -
tu dan tes co in ci de com a épo ca apro pri a da na qual a 
ins ti tu i ção pú bli ca ou pri va da pode con ce der o es tá-
gio. Além dis so, com mu i ta fre qüên cia, é jus ta men te
no pe río do de fé ri as es co la res que o es tu dan te se
en con tra em me lho res con di ções de pro cu rar um
es tá gio ou, caso já o te nha ob ti do, de se de di car
com ma i or afin co às ati vi da des de apren di za gem
pro fis si o nal que de sen vol ve.

Por ou tro lado, im por ta lem brar que nem to das
as ins ti tu i ções que ofe re cem es tá gi os po dem ar car
com a exi gên cia de fé ri as re mu ne ra das aos es ta-
giá ri os. Caso a me di da seja apro va da, mu i tas de i-
xa ri am de ofe re cer va gas, o que afe ta ria o pro pó si to
de fa zer do es tá gio uma opor tu ni da de efe ti va de
apren di za gem pro fis si o nal para os es tu dan tes.

Por to das es sas ra zões, to ma mos a li ber da de
de so li ci tar a V. Exª a al te ra ção do re la tó rio do pro je to
em epi gra fe, para que se pos sa es ti mu lar a aber tu ra
de mi lha res de no vas opor tu ni da des de es tá gio em
todo o Bra sil, em es pe ci al, no Ma ra nhão.

Aten ci o sa men te, José Ta deu Mas ca re nhas
Menck, Ge ren te Exe cu ti vo.
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Ane xo:
Pes qui sa Efi cá cia so bre o Está gio
Ba lan ço anu al do CIEE
Re vis ta Agi ta ção

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en-
cer rar os tra ba lhos, con vo can do uma ses são para
ama nhã, às 9 ho ras, den tro da con vo ca ção ex tra or-
di ná ria do Po der Le gis la ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 20 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR GERALDO MESQUITA
JÚNIOR, NA SESSÃO NÃO DELIBERATIVA
DE 23-6-2003 (DSF 24-6-2003), QUE SE
REPUBLICA PARA DELE CONSTEM AS
TABELAS 1-A, 1-B, 1-C E OS GRÁFICOS
1-A, 1-B E 1-C.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. 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, 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 de 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 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
al guns dias atrás.

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 prof.
Luiz Wer neck Vi a na, pro fes sor ti tu lar, pes qui sa dor
do IUPERJ e co or de na dor do Insti 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 IUPERJ, com a co la bo ra ção
da Fun da ção de 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 no fi -
nal do pe río do de mo crá ti co de 1946-1964”. Em re -
la ção a este 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? Isto 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 -
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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%1, em con tras te com o pe río do de 1989 e
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 so2. 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 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 que 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?
1
 Cf. PESSANHA, Char les. (1997). Re la ções en tre os Po de res Exe cu-

ti vo e Le gis la ti vo no Bra sil: 1964-1994. Tese de dou to ra do, USP, SP.
2
 Cf. FIGUEIREDO, Arge li na Che i bub; LIMONGI, Fer nan do (1999).

Exe cu ti vo e Le gis la ti vo na nova or dem cons ti tu ci o nal. Rio de Ja ne i-

ro: Fun da ção Ge tú lio Var gas Edi to ra.

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”. Pen so, Sr. Pre si den te, no que di -
ria hoje o fi ló so fo ce a ren se, de pa ran do-se com uma
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”. “A base, es cre veu ele, 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 o 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,
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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 ta 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*, em com ba-
tes com som bras, para to mar uma com pa ra ção de
Cí ce ro”. 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 do 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 se
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 -
servo 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, 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 ou tros ci da dãos. 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 têm 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 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.

* Pa la vra gre ga que sig ni fi ca “luta sim bó li ca”.

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. To-
dos 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, abar ro tam ain da
hoje 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, 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 i 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 os 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
nem 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 in tro 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 der 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 n° 25, de 15 de
maio de 1985, res ta u rou o voto dos anal fa be tos que a
Re pú bli ca ex tin guiu.
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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
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 trin ta, nem qua ren-
ta, mas cin qüen ta e até mais de cem 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 37. 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 a so ci e da de, en con tra-se na for ma e nos re cur-
sos como to dos os go ver nos pro mo vem e pro te-
gem seus pró pri os in te res ses, de fen dem os da so -
ci e da de e pro te gem o dos ci da dãos. Para ga ran tir
os seus pró pri os in te res ses, a União dis põe de
mais de 6.000 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 Fe de-
ral con ta com ape nas 10% des se to tal, 600 pro cu-
ra do res. E 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, aque 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
de 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 tas 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 isto
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”.

Os Po de res do Esta do no Bra sil pa de cem des se
mal, Sr. Pre si den te. Têm con se gui do, qua se to dos,
sem ex ce ção, 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
que essa fi gu ra ilus tre e 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.
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Ata da 4ª Ses são Não-De li be ra ti va
em 4 de ju lho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Pa u lo Paim,Mo za ril do Ca val can ti e Mão San ta

(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 o Expe di en te que pas so a ler.
É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 139, de 2003 (nº 301/2003, na ori gem), de 1º
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei de
Câ ma ra nº 11, de 2003 (nº 2.681/96, na Casa de Ori -
gem) de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te-
ra e acres ce pa rá gra fo ao art. 184 e dá nova re da ção ao
art. 186 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal, al te ra do pe las Leis nºs 6.895, de
17 de de zem bro de 1980, e 8.635, de 16 de mar ço de
1993, re vo ga o art. 185 do De cre to-Lei 2.848, de 1949,
e acres cen ta dis po si ti vos ao De cre to-Lei 3.689, de 3 de
1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.695, de 1º de ju lho de 2003.

OFÍCIO
DO PRESIDENTE DA CÂMARA  DOS

DEPUTADOS

Nº 1.537/2003, de 30 de ju nho úl ti mo, co mu ni can-
do a apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 105, de
2002 (Nº 7.131/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de
ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que 
dis põe so bre o ca das tra men to de usuá ri os de te le fo nes
ce lu la res pré-pa gos e dá ou tras pro vi dên ci as.

(Pro je to en vi a do à san ção em 30-6-2003)

PROJETO RECEBIDO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 47,  DE 2003 – COMPLEMENTAR 

(Nº 58/2003-Com ple men tar, na Casa de ori gem)

Insti tui o Ca das tro Na ci o nal Cen tra-
li za do de Cor ren tis tas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As ins ti tu i ções fi nan ce i ras fi cam obri ga-

das a co mu ni car ao Ban co Cen tral do Bra sil a lis ta-
gem no mi nal de sua cli en te la, para a for ma ção do Ca -
das tro Na ci o nal Cen tra li za do de Cor ren tis tas.

§ 1º A co mu ni ca ção de ve rá con ter o nome com -
ple to da pes soa fí si ca ou ju rí di ca ti tu lar e pro cu ra do-
res, o nú me ro de re gis tro no Ca das tro de Pes so as Fí -
si cas – CPF ou no Ca das tro Na ci o nal da Pes soa Ju rí-
di ca – CNPJ e a data de aber tu ra da con ta, e de en -
cer ra men to, se já en cer ra da.

§ 2º O Ban co Cen tral do Bra sil de ve rá edi tar cir -
cu lar, no pra zo de no ven ta dias da pu bli ca ção des ta
lei, es ta be le cen do os pro ce di men tos ope ra ci o na is
para a cons ti tu i ção e ma nu ten ção do ca das tro ins ti tu-
í do por esta lei, in clu si ve a for ma e pe ri o di ci da de das
co mu ni ca ções, in te gran do-o, no que cou ber, com as
de ma is obri ga ções de in for ma ção já exis ten tes, por
par te das ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

§ 3º o des cum pri men to das de ter mi na ções des -
ta lei su je i ta rá a ins ti tu i ção fi nan ce i ra às pe na li da des
pre vis tas no art. 44 da Lei nº 4.595, de 31 de de zem-
bro de 1964.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR ORIGINAL
Nº 58, DE 2003

Insti tui o Ca das tro Na ci o nal de Con -
tas no Ban co Cen tral do Bra sil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  As Insti tu i ções Fi nan ce i ras fi cam obri ga-

das a co mu ni car ao Ban co Cen tral do Bra sil a lis ta-
gem no mi nal do sua cli en te la.

Pa rá gra fo Úni co – No re la tó rio co mu ni ca ti vo ao
Ban co Cen tral cons ta rá do nome com ple to e data de
aber tu ra e/ou fe cha men to da res pec ti va con ta.

Art.  2º  Deve ser co mu ni ca do ao Ban co Cen tral
do Bra sil o ca das tro ge ral de cor ren tis tas-cli en tes de
qual quer na tu re za.
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Pa rá gra fo úni co. O pra zo para a in for ma ção de
al te ra ção de cli en tes será de qua ren ta e oito ho ras a
par tir da in clu são como cli en te novo ou mo di fi ca ção
de con ta.

Art. 4º As pe na li da des no não cum pri men to das
nor mas es ta be le ci das nes ta Lei são de mul tas ex-
pres sas em real ou mo e da bra si le i ra em vi gor equi va-
len te.

§ 1º Fica es ta be le ci do uma mul ta de R$
200.000,00 a ser paga pela ins ti tu i ção quan do não
cum prir as nor mas es ta be le ci das nes ta lei.

§ 2º Na re in ci dên cia do fato, a ins ti tu i ção pa ga rá
uma mul ta de R$ 600.000,00, po den do per der seus
di re i tos de fun ci o na men to se per sis tir o des cum pri-
men to do es ta be le ci do.

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

Jus ti fi ca ção

A uni fi ca ção do ca das tro ge ral de cor ren tis ta de
cada ins ti tu i ção fi nan ce i ra no Ban co Cen tral do Bra sil,
fa ci li ta rá uma ação in ves ti ga tó ria ju di ci al de qual quer
na tu re za, num pra zo bem mais cur to do que nos tem -
pos atu a is.

O si gi lo e a pri va ci da de da pes soa fí si ca e ju rí di-
ca será pre ser va do, uma vez que só será co mu ni ca do
ao Ban co Cen tral, o nome do cli en te e as da tas de
aber tu ra e/ou fe cha men to da con ta mo vi men ta da.

Sala das Ses sões, 8 de agos to 2003. – Rob son
Tuma

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dis põe so bre a Po lí ti ca e as Insti tu i-
ções Mo ne tá ri as, Ban cá ri as e Cre di tí ci as,
Cria o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
O Pre si den te da Re pú bli ca, Faço sa ber que o

Con gres so Na ci o nal de cre ta
Art. 44. As in fra ções aos dis po si ti vos des ta lei

su je i tam as ins ti tu i ções fi nan ce i ras, seus di re to res,
mem bros de con se lhos ad mi nis tra ti vos, fis ca is e se -
me lhan tes, e ge ren tes, às se guin tes pe na li da des,
sem pre ju í zo de ou tras es ta be le ci das na le gis la ção vi -
gen te:

I – Adver tên cia.
II – Mul ta pe cu niá ria va riá vel.
III – Sus pen são do exer cí cio de car gos.

IV – Ina bi li ta ção tem po rá ria ou per ma nen te para 
o exer cí cio de car gos de di re ção na ad mi nis tra ção ou
ge rên cia em ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

V – Cas sa ção da au to ri za ção de fun ci o na men to
das ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas, ex ce to as fe de-
ra is, ou pri va das.

VI – De ten ção, nos ter mos do § 7º, des te ar ti go.
VII – Re clu são, nos ter mos dos ar ti gos 34 e 38,

des ta lei.
§ 1º A pena de ad ver tên cia será apli ca da pela

inob ser vân cia das dis po si ções cons tan tes da le gis la-
ção em vi gor, res sal va das as san ções nela pre vis tas,
sen do ca bí vel tam bém nos ca sos de for ne ci men to de
in for ma ções ine xa tas, de es cri tu ra ção man ti da em
atra so ou pro ces sa da em de sa cor do com as nor mas
ex pe di das de con for mi da de com o art. 4º in ci so XII,
des ta lei.

§ 2º As mul tas se rão apli ca das até 200 (du zen-
tas) ve zes o ma i or sa lá rio-mí ni mo vi gen te no País,
sem pre que as ins ti tu i ções fi nan ce i ras, por ne gli gên-
cia ou dolo:

a) ad ver ti das por ir re gu la ri da des que te nham
sido pra ti ca das, de i xa rem de saná-las no pra zo que
lhes for as si na la do pelo Ban co Cen tral da Re pú bli ca
do Bra sil;

b) in frin gi rem as dis po si ções des ta lei re la ti vas
ao ca pi tal, fun dos de re ser va, en ca i xe, re co lhi men tos
com pul só ri os, taxa de fis ca li za ção, ser vi ços e ope ra-
ções, não aten di men to ao dis pos to nos arts. 27 e 33,
in clu si ve as ve da das nos arts. 34 (in ci sos II a V), 35 a
40 des ta lei, e abu sos de con cor rên cia (art. 18, § 2º);

c) opu se rem em ba ra ço à fis ca li za ção do Ban co
Cen tral da Re pú bli ca do Bra sil.

§ 3º As mul tas co mi na das nes te ar ti go se rão pa -
gas me di an te re co lhi men to ao Ban co Cen tral da Re -
pú bli ca do Bra sil, den tro do pra zo de 15 (quin ze) dias,
con ta dos do re ce bi men to da res pec ti va no ti fi ca ção,
res sal va do o dis pos to no § 5º des te ar ti go e se rão co -
bra das ju di ci al men te, com o acrés ci mo da mora de
1% (um por cen to) ao mês, con ta da da data da apli ca-
ção da mul ta, quan do não fo rem li qui da das na que le
pra zo;

§ 4º As pe nas re fe ri das nos in ci sos III e IV, des te
ar ti go, se rão apli ca das quan do fo rem ve ri fi ca das in-
fra ções gra ves na con du ção dos in te res ses da ins ti-
tu i ção fi nan ce i ra ou quan do dá re in ci dên cia es pe cí fi ca,
de vi da men te ca rac te ri za da em trans gres sões an te ri or-
men te pu ni das com mul ta.

§ 5º As pe nas re fe ri das nos in ci sos II, III e IV des te
ar ti go se rão apli ca das pelo Ban co Cen tral da Re pú bli ca
do Bra sil ad mi ti do re cur so, com efe i to sus pen si vo, ao
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Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, in ter pos to den tro de 15
dias, con ta dos do re ce bi men to da no ti fi ca ção.

§ 6º É ve da da qual quer par ti ci pa ção em mul tas,
as qua is se rão re co lhi das in te gral men te ao Ban co
Cen tral da Re pú bli ca do Bra sil.

§ 7º Qu a is quer pes so as fí si cas ou ju rí di cas
que atu em como ins ti tu i ção fi nan ce i ra, sem es tar
de vi da men te au to ri za das pelo Ban co Cen tral da
Re pu bli ca do Bra sil, fi cam su je i tas à mul ta re fe ri da
nes te ar ti go e de ten ção de 1 a 2 anos, fi can do a
esta su je i tos, quan do pes soa ju rí di ca, seus di re to-
res e ad mi nis tra do res.

§ 8º No exer cí cio da fis ca li za ção pre vis ta no
art. 10, in ci so VIII, des ta lei, o Ban co Cen tral da Re -
pú bli ca do Bra sil po de rá exi gir das ins ti tu i ções fi-
nan ce i ras ou das pes so as fí si cas ou ju rí di cas, in clu-
si ve as re fe ri das no pa rá gra fo an te ri or, a exi bi ção a
fun ci o ná ri os seus, ex pres sa men te cre den ci a dos,
de do cu men tos, pa péis e li vros de es cri tu ra ção,
con si de ran do-se a ne ga ti va de aten di men to como
em ba ra ço á fis ca li za ção su je i to á pena de mul ta,
pre vis ta no § 2º des te ar ti go, sem pre ju í zo de ou tras
me di das e san ções ca bí ve is.

§ 9º A pena de cas sa ção, re fe ri da no in ci so V,
des te ar ti go, será apli ca da pelo Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal, por pro pos ta do Ban co Cen tral da Re pú bli-
ca do Bra sil, nos ca sos de re in ci dên cia es pe cí fi ca de
in fra ções an te ri or men te pu ni das com as pe nas pre-
vis tas nos in ci sos III e IV des te ar ti go.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos.)

Uma vez que o Pro je to de Lei da Câ-
ma ra nº 47, de 2003 _ com ple men tar não
faz par te da pa u ta da con vo ca ção ex tra or di-
ná ria do Con gres so Na ci o nal, a ma té ria
será des pa cha da às Co mis sões de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e de Assun tos
Eco nô mi cos, onde ini ci a rá sua tra mi ta ção
no dia 1º de agos to vin dou ro.

PARECER Nº 720, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 172, de 2003, de au to ria do Se -
na dor Edu ar do Aze ve do, que al te ra a Lei
nº 9.504, de 1997, e a Lei nº 10.408, de
2002, para im plan tar o re gis tro di gi tal do
voto.

Relator: Se na dor Demóstenes Torres

I – Re la tó rio

A Lei nº 9.504, de 1997, que re gu la as ele i ções,
tra ta, no Tí tu lo “Do Sis te ma Ele trô ni co de Vo ta ção e
da To ta li za ção dos Vo tos” (arts. 59 a 62), bem como
no art. 66, per ten cen te ao Tí tu lo “Da Fis ca li za ção das
Ele i ções”, do uso da tec no lo gia in for má ti ca nos pro -
ces sos ele i to ra is em nos so país. A Lei nº 10.408, de
2002, al te rou a re gu la ção men ci o na da aci ma no sen -
ti do de de ter mi nar a obri ga to ri e da de do re gis tro im-
pres so do voto. Para tomá-lo exe qüí vel e con di zen te
com ou tras exi gên ci as le ga is, a Lei nº 10.408 fi xou
ain da uma sé rie de co man dos an ci la res àque la de ter-
mi na ção prin ci pal.

O “voto im pres so”, como veio a ser co nhe ci do o
ins ti tu to cri a do pela Lei nº 10.408, de 2002, mu i to em -
bo ra te nha sua fi na li da de am pla men te re co nhe ci da
como le gí ti ma, ge rou pro ble mas e, pre vi si vel men te,
con ti nu a rá a gerá-los, ao ver do au tor do pro je to de lei
em tela. Os pro ble mas, bas tan te sig ni fi ca ti vos, por si -
nal, são, em sín te se, os se guin tes: os cus tos da im-
plan ta ção na ci o nal do voto im pres so são mu i to al tos
(mon tan do a cer ca de se is cen tos mi lhões de re a is, na 
ava li a ção do Mi nis tro Nél son Jo bim, Pre si den te do
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral); a na tu re za me câ ni ca do
pro ces so de im pres são oca si o na gran de nú me ro de
fa lhas, im pe din do as sim o trans cur so flu en te dos tra -
ba lhos das Se ções Ele i to ra is; o des co nhe ci men to,
por par te de ele i to res e de me sá ri os, do novo me ca-
nis mo, tam bém veio a di fi cul tar os tra ba lhos de vo ta-
ção. Esses pro ble mas, como veio a ser do co nhe ci-
men to pú bli co, ocor re ram em pra ti ca men te to dos os
lo ca is onde fo ram tes ta das as umas ele trô ni cas que
já dis pu nham de equi pa men to (im pres so ra) para o re -
gis tro me câ ni co do voto.

A tec no lo gia de “cha ves as si mé tri cas” (ou
“Infra-es tru tu ra de Cha ves Pú bli cas”) é apre sen ta da,
pelo au tor do pro je to de lei em exa me, como so lu ção
me lhor em to dos os as pec tos: per mi te o mes mo con -
tro le al me ja do pelo voto im pres so, com o con se qüen te
ga nho em le gi ti mi da de do pro ces so; e mu i to mais ba -
ra ta; não de man da tre i na men to, nem de ele i to res, nem 
de me sá ri os; e, por fim, per mi te que se co nhe ça me -
lhor a ma ni fes ta ção do ele i to ra do, ao mes mo tem po
em que pre ser va o si gi lo da ma ni fes ta ção do ele i tor.

O pro je to de lei tam bém su pri me o art. 61-A da
Lei nº 9.504, de 1997, acres ci do a esta pela Lei nº
10.408, de 2002. O art. 61-A, que de ter mi na a sus ta-
ção da di vul ga ção de re sul ta dos até que se te nha pro -
ce di do às ve ri fi ca ções en se ja das pelo voto im pres so,
per de a ra zão de ser com a pre ten di da vol ta da Jus ti-
ça Ele i to ral à tri lha da tec no lo gia de pon ta.

Ou tros sim, quan to à al te ra ção pro pos ta para o
art. 66, tra ta-se da trans pa rên cia dos ins tru men tos de
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vo ta ção ele trô ni ca. A Lei nº 9.504, de 1997 (com as al -
te ra ções tra zi das pela Lei nº 10.408, de 2002), re gu lou
de modo ina de qua do, se gun do veio a mos trar a ex pe-
riên cia, o aces so dos ato res po lí ti cos aos ele men tos si -
gi lo sos da tec no lo gia in for má ti ca para as ele i ções. A
na tu re za des ta tec no lo gia exi ge que se acom pa nhe o
de sen vol vi men to, e não ape nas o pro du to fi nal, para
que se a co nhe ça de modo ade qua do à fi na li da de de
fis ca li za ção. Assim, em não se ten do aces so ao de sen-
vol vi men to dos pro gra mas, o pra zo de aná li se do pro -
du to fi nal, tal como pre vis to pela for ma atu al do art. 66
da Lei nº 9.504, de 1997, tem pa re ci do, aos agen tes
po lí ti cos e par ti dá ri os in te res sa dos, ir re me di a vel men te
exí guo, o que tem ge ra do con fli tos e des gas tes en tre
tais agen tes e a Jus ti ça Ele i to ral. Estes con fli tos e des -
gas tes, to ma dos pú bli cos, po dem vir a ma cu lar a le gi ti-
mi da de dos pro ces sos ele i to ra is.

As pro pos tas apre sen ta das des ti nam-se a sa nar
os dois pro ble mas re la ta dos, a sa ber, as di fi cul da des
com o re gis tro im pres so do voto e com as con di ções
ade qua das para a fis ca li za ção dos pro ces sos ele i to ra is
re a li za dos com for te apo io na tec no lo gia da in for má ti ca.

II – Aná li se

O re gis tro di gi tal do voto pa re ce-me subs ti tu ir,
com van ta gens em to dos os cam pos, o re gis tro im-
pres so do mes mo. Com pa ra do com este úl ti mo, o re -
gis tro di gi tal é im pres si o nan te men te mais ba ra to, me -
nos tra ba lho so quan to ao tre i na men to, mais se gu ro
con tra fra u des e pro ble mas téc ni cos, evi ta a per da de
fluên cia e ocor rên cia de tu mul tos nas Se ções Ele i to-
ra is e ain da per mi te que se co nhe ça me lhor, em ter -
mos ci en tí fi cos, o pro ces so ele i to ral. Isso im pli ca so -
mar um ga nho qua li ta ti vo àque les quan ti ta ti vos, men -
ci o na dos no iní cio des te pa rá gra fo.

A su pres são do art. 61-A é de cor rên cia ló gi ca da 
vi gên cia dos no vos ter mos do art. 59 da Lei nº 9.504,
de 1997. Como se pode de pre en der da que les ter mos,
toma-se des ne ces sá ria a con fe rên cia dos vo tos im-
pres sos e, por tan to, res ta sem sen ti do o re tar do pre-
vis to no art. 61-A.

Qu an to às al te ra ções do art. 66, seu mé ri to é o
de ade quar a lei à na tu re za da re a li da de que ela pro -
cu ra re gu lar. Assim sen do, a idéia cen tral do novo § 1º 
é bas tan te per ti nen te: co nhe cer, para fins de fis ca li za-
ção, um pro gra ma de com pu ta dor, de man da, em pra -
ti ca men te to dos os ca sos, que se te nha co nhe ci men-
to do pro ces so de de sen vol vi men to do mes mo. Tal
pro ces so ocor re em eta pas, que são como se di men-
tos; a apo si ção de um novo se di men to en co bre, to tal
ou par ci al men te, o se di men to in fe ri or. Assim, para um 
co nhe ci men to do pro gra ma que não se li mi te à sua

“su per fí cie”, ou ao “se di men to su pe ri or”, e im pres cin-
dí vel o acom pa nha men to do pro ces so de de sen vol vi-
men to do mes mo, em to das as suas eta pas. E é isso
que de ter mi nam os ter mos pro pos tos para o § 1º do
art. 66 da Lei nº 9.504, de 2002.

O novo § 2º (que, na emen da de re da ção su ge ri-
da ao fi nal des te re la tó rio, trans for ma-se em § 3º),
pro pos to para o mes mo ar ti go da mes ma lei, não é
se não uma apli ca ção, em ca sos im pre vis tos, do prin -
cí pio da trans pa rên cia es ta be le ci do pela pro pos ta de
novo § 1º, con for me vi mos aci ma.

Ou tros sim, ob ser ve-se que a ma té ria pro pos ta
não fere a Cons ti tu i ção Fe de ral ou qual quer prin cí pio
de di re i to, apre sen tan do pois os ne ces sá ri os atri bu-
tos de cons ti tu ci o na li da de e de ju ri di ci da de.

III – Voto

Em ra zão do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel-
men te ci apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 172,
de 2003, nos ter mos da se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se aos arts 1º e 2º do PLS nº 172, de 2003, a
se guin te re da ção:

Art. 1º O art 59 e os §§ lº, 2º, 3º e 4º do
art. 66 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997, com as al te ra ções in tro du zi das pela Lei
nº 10.408, de 10 de ja ne i ro de 2002, pas sam a 
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 59 ..................................................

§ 4º A uma ele trô ni ca dis po rá de re cur-
sos que, me di an te as si na tu ra di gi tal, per mi-
tam o re gis tro di gi tal de cada voto e a iden ti-
fi ca ção da uma em que foi re gis tra do, res-
guar da do o ano ni ma to do ele i tor.

§ 5º Ca be rá à Jus ti ça Ele i to ral de fi nir a 
cha ve de se gu ran ça e iden ti fi ca ção da urna
ele trô ni ca de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or.

§ 6º Ao fi nal da ele i ção, a urna ele trô-
ni ca pro ce de rá à as si na tu ra di gi tal do ar qui-
vo de vo tos, com apli ca ção do re gis tro de
ho rá rio e do ar qui vo do bo le tim de uma, de
ma ne i ra a im pe dir a subs ti tu i ção de vo tos e
al te ra ção dos re gis tros dos ter mos de iní cio
e tér mi no da vo ta ção.

§ 7º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral co lo-
ca rá à dis po si ção dos ele i to res umas ele trô-
ni cas des ti na das a tre i na men to. (NR)”

“Art. 66 ..................................................
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§ 1º To dos os pro gra mas de com pu ta dor
de pro pri e da de do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
de sen vol vi dos por ele ou sob sua en co men-
da, uti li za dos nas umas ele trô ni cas para os
pro ces sos de vo ta ção, apu ra ção e to ta li za ção,
po de rão ter suas fa ses de es pe ci fi ca ção e de
de sen vol vi men to acom pa nha das por téc ni cos
in di ca dos pe los par ti dos po lí ti cos, Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil e Mi nis té rio Pú bli co, até
seis me ses an tes das ele i ções.

§ 2º Uma vez con clu í dos os pro gra mas
a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or, se rão
eles apre sen ta dos, para aná li se, aos re pre-
sen tan tes cre den ci a dos dos par ti dos e co li-
ga ções, até vin te dias an tes das ele i ções,
nas de pen dên ci as do Tri bu nal Su pe ri or Ele i-
to ral, na for ma de pro gra mas-fon te e de pro -
gra mas exe cu tá ve is, in clu si ve os sis te mas
apli ca ti vo e de se gu ran ça e as bi bli o te cas
es pe ci a is, sen do que as cha ves ele trô ni cas
pri va das e se nhas ele trô ni cas de aces so
man ter-se-ão no si gi lo da Jus ti ça Ele i to ral.
Após a apre sen ta ção e con fe rên cia, se rão
la cra das có pi as dos pro gra mas-fon te e dos
pro gra mas com pi la dos.

§ 3º No pra zo de cin co dias, a con tar
da data da apre sen ta ção re fe ri da no pa rá-
gra fo an te ri or, o par ti do e a co li ga ção po de-
rão apre sen tar im pug na ção fun da men ta da à 
Jus ti ça Ele i to ral.

§ 4º Ha ven do a ne ces si da de de qual-
quer al te ra ção nos pro gra mas, após a apre -
sen ta ção de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or,
dar-se-á co nhe ci men to do fato aos re pre-
sen tan tes dos par ti dos po lí ti cos e das co li-
ga ções, para que se jam no va men te ana li sa-
dos e la cra dos.

....................................................(NR)”

Art. 2º Fi cam re vo ga dos os arts. 61-A, da Lei 
nº 9.504, de 1997, e 40, da Lei nº 10.408, de
2002.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2003, – Pre si-
den te: (ile gí vel) – Re la tor: De mós te nes Tor res –
Serys Slhes sa ren ko – Alo í zio Mer ca dan te – Tião
Vi a na – Antô nio Car los Va la da res – Mar ce lo Cri -
vel la – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se-
ca – Pa pa léo Paes – Cé sar Bor ges – Arthur Vir gí lio
– Tas so Je re is sa ti – Ante ro Paes de Bar ros – João
Ca pi be ri be – Sér gio Ca bral – Alme i da Lima
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 172,
DE 2003, NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,

JUSTIÇA E CIDADANIA

“Alte ra a Lei nº 9.504, de 30 de se-
tem bro de 1997 e a Lei nº 10.408, de 10
de ja ne i ro de 2002 para im plan tar o re gis-
tro di gi tal do voto.“

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 59 e os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 66

da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997, com as
al te ra ções in tro du zi das pela Lei nº 10.408, de 10 de
ja ne i ro de 2002, pas sam a vi go rar com a se guin te re-
da ção:

“Art. 59 ..................................................
..............................................................
§ 4º A uma ele trô ni ca dis po rá de re cur-

sos que, me di an te as si na tu ra di gi tal, per mi-
tam o re gis tro di gi tal de cada voto e a iden ti-
fi ca ção da uma em que foi re gis tra do, res-
guar da do o ano ni ma to do ele i tor.

§ 5º Ca be rá à Jus ti ça Ele i to ral de fi nir a 
cha ve de se gu ran ça e iden ti fi ca ção da uma
ele trô ni ca de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or.

§ 6º Ao fi nal da ele i ção, a urna ele trô-
ni ca pro ce de rá à as si na tu ra di gi tal do ar qui-
vo de vo tos, com apli ca ção do re gis tro de
ho rá rio e do ar qui vo do bo le tim de urna, de
ma ne i ra a im pe dir a subs ti tu i ção de vo tos e
al te ra ção dos re gis tros dos ter mos de iní cio
e tér mi no da vo ta ção.

§ 7º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral co lo-
ca rá à dis po si ção dos ele i to res ur nas ele trô-
ni cas des ti na das a tre i na men to. (NR)”

“Art. 66. .................................................
§ 1º To dos os pro gra mas de com pu ta dor

de pro pri e da de do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
de sen vol vi dos por ele ou sob sua en co men-
da, uti li za dos nas umas ele trô ni cas para os
pro ces sos de vo ta ção, apu ra ção e to ta li za ção,
po de rão ter suas fa ses de es pe ci fi ca ção e de
de sen vol vi men to acom pa nha das por téc ni cos
in di ca dos pe los par ti dos po lí ti cos, Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil e Mi nis té rio Pú bli co, até
seis me ses an tes das ele i ções.

§ 2º Uma vez con clu í dos os pro gra mas
a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or, se rão
eles apre sen ta dos, para aná li se, aos re pre-

sen tan tes cre den ci a dos dos par ti dos e co li-
ga ções, até vin te dias an tes das ele i ções,
nas de pen dên ci as do Tri bu nal Su pe ri or Ele i-
to ral, na for ma de pro gra mas-fon te e de pro -
gra mas exe cu tá ve is, in clu si ve os sis te mas
apli ca ti vo e de se gu ran ça e as bi bli o te cas
es pe ci a is, sen do que as cha ves ele trô ni cas
pri va das e se nhas ele trô ni cas de aces so
man ter-se-ão no si gi lo da Jus ti ça Ele i to ral.
Após a apre sen ta ção e con fe rên cia, se rão
la cra das có pi as dos pro gra mas-fon te e dos
pro gra mas com pi la dos.

§ 3º No pra zo de cin co dias, a con tar
da data da apre sen ta ção re fe ri da no pa rá-
gra fo an te ri or, o par ti do e a co li ga ção po de-
rão apre sen tar im pug na ção fun da men ta da à
Jus ti ça Ele i to ral.

§ 4º Ha ven do a ne ces si da de de qual quer
al te ra ção nos pro gra mas, após a apre sen ta ção
de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or, dar-se-á co-
nhe ci men to do fato aos re pre sen tan tes dos
par ti dos po lí ti cos e das co li ga ções, para que
se jam no va men te ana li sa dos e la cra dos.

.....................................................(NR)”

Art. 2º Fi cam re vo ga dos os arts. 61-A, da Lei
nº 9.504, de 1997, e 40, da Lei nº 10.408, de 2002.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, ob ser va do o dis pos to no art. 16 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 4 de 1993.

Sala da Co mis são, 25 de ju nho de 2003. – Edi -
son Lo bão, Pre si den te

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.504. DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

....................................................................................
Do Sis te ma Ele trô ni co de Vo ta ção e da To ta li za-

ção dos Vo tos
Art. 59. A vo ta ção e a to ta li za ção dos vo tos se -

rão fe i tas por sis te ma ele trô ni co, po den do o Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral au to ri zar, em ca rá ter ex cep ci o nal, a 
apli ca ção das re gras fi xa das nos arts. 83 a 89.

§ 1º A vo ta ção ele trô ni ca será fe i ta no nú me ro
do can di da to ou da le gen da par ti dá ria, de ven do o
nome e fo to gra fia do can di da to e o nome do par ti-
do ou a le gen da par ti dá ria apa re cer no pa i nel da
urna ele trô ni ca, com a ex pres são de sig na do ra do
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car go dis pu ta do no mas cu li no ou fe mi ni no, con for-
me o caso.

§ 2º Na vo ta ção para as ele i ções pro por ci o na is,
se rão com pu ta dos para a le gen da par ti dá ria os vo tos
em que não seja pos sí vel a iden ti fi ca ção do can di da-
to, des de que o nú me ro iden ti fi ca dor do par ti do seja
di gi ta do de for ma cor re ta.

§ 3º A urna ele trô ni ca exi bi rá para o ele i tor, pri -
me i ra men te, os pa i néis re fe ren tes às ele i ções pro por-
ci o na is e, em se gui da, os re fe ren tes às ele i ções ma -
jo ri tá ri as.

§ 4º A urna ele trô ni ca dis po rá de me ca nis mo que
per mi ta a im pres são do voto, sua con fe rên cia vi su al e
de pó si to au to má ti co, sem con ta to ma nu al, em lo cal pre-
vi a men te la cra do, após con fe rên cia pelo ele i tor.(Pa rá-
gra fo in clu í do pela Lei nº 10.408, de 10-1-2002)

§ 5º Se, ao con fe rir o voto im pres so, o ele i tor
não con cor dar com os da dos nele re gis tra dos, po -
de rá can ce lá-lo e re pe tir a vo ta ção pelo sis te ma
ele trô ni co. Caso re i te re a dis cor dân cia en tre os da -
dos da tela da urna ele trô ni ca e o voto im pres so,
seu voto será co lhi do em se pa ra do e apu ra do na
for ma que for re gu la men ta da pelo Tri bu nal Su pe ri-
or Ele i to ral, ob ser va do, no que cou ber, o dis pos to
no art. 8º des ta Lei.(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
10.408, de 10-1-2002)

§ 6º Na vés pe ra do dia da vo ta ção, o juiz ele i to-
ral, em au diên cia pú bli ca, sor te a rá três por cen to das
ur nas de cada zona ele i to ral, res pe i ta do o li mi te mí ni-
mo de três ur nas por Mu ni cí pio, que de ve rão ter seus
vo tos im pres sos con ta dos e con fe ri dos com os re sul-
ta dos apre sen ta dos pelo res pec ti vo bo le tim de
urna.(Pa rá gra fo in clu í do Dela Lei nº 10.408, de
10-1-2002)

§ 7º A di fe ren ça en tre o re sul ta do apre sen ta do
no bo le tim de urna e o da con ta gem dos

vo tos im pres sos será re sol vi da pelo juiz ele i to-
ral, que tam bém de ci di rá so bre a con fe rên cia de ou -
tras ur nas.(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.408, de
10-1-2002)

§ 8º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral co lo ca rá à dis -
po si ção dos ele i to res ur nas ele trô ni cas des ti na das a
tre i na men to.(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.408, de 
10-1-2002)

Art. 60. No sis te ma ele trô ni co de vo ta ção con si-
de rar-se-á voto de le gen da quan do o ele i tor as si na lar
o nú me ro do par ti do no mo men to de vo tar para de ter-
mi na do car go e so men te para este será com pu ta do.

Art 61. A urna ele trô ni ca con ta bi li za rá cada voto, 
as se gu ran do-lhe o si gi lo e in vi o la bi li da de, ga ran ti da

aos par ti dos po lí ti cos, co li ga ções e can di da tos am pla
fis ca li za ção.

Art. 61A. Os tri bu na is ele i to ra is so men te pro -
cla ma rão o re sul ta do das ele i ções de po is de pro ce-
di da a con fe rên cia a que se re fe rem os §§ 6º e 7º do
art. 59.(Arti go in clu í do pela Lei nº 10.408, de
10-1-2002)

Art. 62. Nas Se ções em que for ado ta da a urna
ele trô ni ca, so men te po de rão vo tar ele i to res cu jos no -
mes es ti ve rem nas res pec ti vas fo lhas de vo ta ção, não 
se apli can do a res sal va a que se re fe re o art. 148, §
1º, da Lei nº 4.737, de 15 de ju lho de 1965 – Có di go
Ele i to ral.

Pa rá gra fo úni co. O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral
dis ci pli na rá a hi pó te se de fa lha na urna ele trô ni ca que 
pre ju di que o re gu lar pro ces so de vo ta ção.

....................................................................................
Art. 66. Os par ti dos e co li ga ções po de rão fis ca li-

zar to das as fa ses do pro ces so de vo ta ção e apu ra-
ção das ele i ções e o pro ces sa men to ele trô ni co da to -
ta li za ção dos re sul ta dos.(Re da ção dada pela Lei nº
10.408, de 10-1-2002)

§ 1º To dos os pro gra mas de com pu ta dor de
pro pri e da de do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, de sen-
vol vi dos por si ou sob en co men da, uti li za dos nas
ur nas ele trô ni cas para o pro ces so de vo ta ção e
apu ra ção, se rão apre sen ta dos para aná li se dos
par ti dos e co li ga ções, na for ma de pro gra mas-fon-
te e pro gra mas-exe cu tá ve is, in clu si ve os sis te mas
apli ca ti vo e de se gu ran ça e as bi bli o te cas es pe ci a-
is, sen do que as cha ves ele trô ni cas pri va das e se -
nhas ele trô ni cas de aces so se man te rão no si gi lo
da Jus ti ça Ele i to ral.(Re da ção dada pela Lei nº
10.408, de 10-1-2002)

§ 2º A com pi la ção dos pro gra mas das ur nas ele -
trô ni cas, re fe ri dos no § 1º, será fe i ta em ses são pú bli-
ca, com pré via con vo ca ção dos fis ca is dos par ti dos e
co li ga ções, após o que se rão la cra das có pi as dos
pro gra mas-fon te e dos pro gra mas com pi la dos.(Re da-
ção dada pela Lei nº 10.408, de 10-1-2002)

§ 3º No pra zo de cin co dias, a con tar da ses são
re fe ri da no § 2º, o par ti do ou co li ga ção po de rá apre -
sen tar im pug na ção fun da men ta da à Jus ti ça Ele i to-
ral.(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.408, de
10-1-2002)

§ 4º Ha ven do ne ces si da de de mo di fi ca ção dos
pro gra mas, a ses são re fe ri da no § 32 re a li zar-se-á,
no va men te, para este efe i to.(Pa rá gra fo in clu í do pela
Lei nº 10.408, de 10-1-2002)
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§ 5º A car ga ou pre pa ra ção das ur nas ele trô ni-
cas será fe i ta em ses são pú bli ca, com pré via con vo-
ca ção dos fis ca is dos par ti dos e co li ga ções para a as -
sis ti rem e pro ce de rem aos atos de fis ca li za ção, in clu-
si ve para ve ri fi ca rem se os pro gra mas car re ga dos
nas ur nas são idên ti cos aos que fo ram la cra dos na
ses são re fe ri da no § 2º des te ar ti go, após o que as ur-
nas se rão la cra das.(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
10.408, de 10-1-2002)

§ 6º No dia da ele i ção, será re a li za da, por amos -
tra gem, au di to ria de ve ri fi ca ção do fun ci o na men to
das ur nas ele trô ni cas, atra vés de vo ta ção pa ra le la, na 
pre sen ça dos fis ca is dos par ti dos e co li ga ções, nos
mol des fi xa dos em re so lu ção do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.408, de
10-1-2002)

§ 7º Os par ti dos con cor ren tes ao ple i to po de rão
cons ti tu ir sis te ma pró prio de fis ca li za ção, apu ra ção e
to ta li za ção dos re sul ta dos con tra tan do, in clu si ve, em -
pre sas de au di to ria de sis te mas, que, cre den ci a das
jun to à Jus ti ça Ele i to ral, re ce be rão, pre vi a men te, os
pro gra mas de com pu ta dor e os mes mos da dos au-
men ta do res do sis te ma ofi ci al de apu ra ção e to ta li za-
ção.(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.408, de
10-1-2002)

Art. 67. Os ór gãos en car re ga dos do pro ces sa-
men to ele trô ni co de da dos são obri ga dos a for ne cer
aos par ti dos ou co li ga ções, no mo men to da en tre ga ao 
Juiz Encar re ga do, có pi as dos da dos do pro ces sa men-
to par ci al de cada dia, con ti dos em meio mag né ti co.
....................................................................................

LEI Nº 10.408, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Alte ra a Lei nº 9.504, de 30 de se-
tem bro de 1997, que es ta be le ce nor mas
para as ele i ções, para am pli ar a se gu ran-
ça e a fis ca li za ção do voto ele trô ni co.

....................................................................................
Art. 4º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral de fi ni rá as

re gras de im plan ta ção pro gres si va do sis te ma de im -
pres são do voto, in clu si ve para as ele i ções de 2002,
obe de ci das suas pos si bi li da des or ça men tá ri as.
....................................................................................

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 ofí cio do Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que pas so a ler.

É lido o se guin te

Ofí cio nº 29/03–PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º, do 

Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes ta
data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 172, de 2003, de au to ria do
Se na dor Edu ar do Aze re do, que “Alte ra a Lei nº 9.504,
de 30 de se tem bro de 1997 e a Lei nº 10.408, de 10 de
ja ne i ro de 2002 para im plan tar o re gis tro di gi tal do voto.”

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.

Cordialmente, – Senador 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) – Com re fe-
rên cia ao ofí cio que aca ba de ser lido, a Pre si dên cia
co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art. 91, §§ 
3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra zo de 
cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur so, por
um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 172, de 2003, seja apre ci a-
do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Con gres so Na ci o nal que pas -
so a ler.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI Nº 19, DE 2003-CN

Abre aos Orça men tos Fis cal e da Se-
gu ri da de So ci al da União, cré di to su ple-
men tar no va lor glo bal de R$54.028.297,00,
em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca e do 
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
re for ço de do ta ções con sig na das na Lei
Orça men tá ria vi gen te.

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

Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.640, de 14 de
ja ne i ro de 2003), em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli-
ca e do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, cré di to
su ple men tar no va lor glo bal de R$ 54.028.297,00
(cin qüen ta e qua tro mi lhões, vin te e oito mil, du zen tos
e no ven ta e sete re a is), para aten der à pro gra ma ção
cons tan te do Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 12 de cor re rão de:
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I – su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do no Ba lan ço Pa -
tri mo ni al da Empre sa Bra si le i ra de Co mu ni ca ções
S.A. – Ra di o brás de 2002, no va lor de R$ 321.600,00
(tre zen tos e vin te e um mil e se is cen tos re a is);

II – ex ces so de ar re ca da ção de re ce i tas pró pri as
não-finan ce i ras, no va lor de R$ 611.000,00 (se is cen-
tos e onze mil re a is); e

III – anu la ção par ci al de do ta ções or ça men tá ri as,
no va lor de R$ 53.095.697,00 (cin qüen ta e três mi-
lhões, no ven ta e cin co mil, se is cen tos e no ven ta e
sete re a is), con for me in di ca do no Ane xo II des ta Lei.

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

Bra sí lia,
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

LEI Nº 10.524, DE 25 DE JULHO DE 2002

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.

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

SEÇÃO IV
Das Alte ra ções da Lei Orça men tá ria e da Exe cu ção

Pro vi só ria do Pro je to de Lei Orça men tá ria
Art. 61. Os projetos de lei relativos a créditos

adicionais serão apresentados na forma e com o
detalhamento estabelecidos na lei orçamentária
anual, encaminhados pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional, preferencialmente, nas
primeiras quinzenas de maio e outubro.

§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de
motivos conterão a atualização das estimativas de
receitas para o exercício, apresentadas de acordo
com a classificação de que trata o art. 10, III, desta lei.

§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias que tenham por
fonte recursos de origem financeira deverão conter
demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei, ou 
indicar as compensações necessárias, em nível de
subtítulo.
....................................................................................

DECRETO Nº 4.591,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003

Dis põe so bre a com pa ti bi li za rão en tre
a re a li za ção da re ce i ta e a exe cu ção da
des pe sa, so bre a pro gra ma ção or ça men tá-
ria e fi nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo para o
exer cí cio de 2003, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 8º Os cré di tos su ple men ta res e es pe ci a is
que vi e rem a ser aber tos nes te exer cí cio, bem como
os cré di tos es pe ci a is re a ber tos, re la ti vos aos gru pos
de des pe sa “Ou tras Des pe sas Cor ren tes”, “Inves ti-
men tos” e “Inver sões Fi nan ce i ras”, res sal va das as
ex clu sões de que tra ta o § 1º do art. 1º des te de cre to,
te rão sua exe cu ção con di ci o na da aos li mi tes fi xa dos
à con ta das fon tes de re cur sos cor res pon den tes.
....................................................................................

DECRETO Nº 4.708, DE 28 DE MAIO DE 2003

Alte ra os Ane xos I, II, III, IV, V, VI,
VII, XII, XIII e XIV, e os arts. 1º e 7º do De -
cre to no 4.591, de 10 de fe ve re i ro de
2003, que dis põe so bre a com pa ti bi li za-
ção en tre a re a li za ção da re ce i ta e a
exe cu ção da des pe sa, so bre a pro gra-
ma ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra do Po -
der Exe cu ti vo para o exer cí cio de 2003,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

ANEXO X
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS

FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS – 2003

R$ Bi lhões

DISCRIMINAÇÃO JAN-AGO JAN-DEZ

1. Re ce i ta To tal 186,8 281,8

1.11 Admi nis tra da pela SRF 162,8 247,1

1.2 Re ce i tas Não Admi nis tra das 22,8 33,0

1.3 Con tri bu i ção ao FGTS (LC 110/01) 1,1 1,7

2. Transf. a Est. e Mu nic. 39,7 58,1

2.1 FPE/FPM/IPI Est. Exp. 31,4 46,2

2.2 De ma is 8,2 11,9

3. Re ce i ta Lí qui da (I-II) 147,1 223,6

4. Des pe sas 102,8 158,4

4.1 Pes so al 50,8 78,5

4.2 Ou tras Cor ren tes e de Ca pi tal 52,0 79,9

4.3 Con tri bu i ção ao FGTS (LC 110/01) 1,1 1,7

4.4 Não Dis cri ci o ná ri as 16,2 26,8

4.5 Dis cri ci o ná ri as – LEJU + MPU 1,8 2,7

4.6 Dis cri ci o ná ri as – Po der Exe cu ti vo 33,0 48,7

5. Re sul ta do do Te sou ro 44,3 65,2

6. Re sul ta do da Pre vi dên cia -13,4 -25,7

6.1 Arre ca da ção Lí qui da do INSS 49,5 81,5

6.2 Be ne fí ci os da Pre vi dên cia 62,9 107,2

7. Dis cre pân cia Esta tís ti ca -0,4 -0,4

8. Re sul ta do Pri má rio do OF e do OSS
(5+6+7

30,5 39,1

9. Re sul ta do Pri má rio das Empre sas
Esta ta is Fe de ra is

5,3 11,2

10. Re sul ta do Pri má rio do Go ver no
Fe de ral (8-9)

35,9 50,3
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LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

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

TÍTULO V
Dos Cré di tos Adi ci o na is

Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 
es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní-
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no D.O.
03/06/1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do
no D.O. 03/06/1 964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
D.O. 03/06/1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção;
(Veto re je i ta do no D.O. 03/06/1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal de
do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is, au to ri-
za dos em Lei; (Veto re je i ta do no D.O. 03/06/1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cre di to au to ri za-
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li za-Ias. (Veto re je i ta do no D.O. 03/06/1964)

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O pro je to
lido vai à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção do Pro je to:

Até  9/7 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;

Até 17/7 –  Pra zo fi nal para apre sen ta ção de emen das;

Até 22/7 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos das
emen das;

Até 1º/8 – Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à Mesa do
Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que fo ram au tu a dos,
por so li ci ta ção do Pre si den te da Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, os se-
guin tes Avi sos Tri bu nal de Con tas da União:

– Avi so nº 33, de 2003-CN (nº
950-SGS-TCU/2003, na ori gem), que en ca-
mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do
Acór dão nº 130, de 2003 – TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que o fun da men tam, re fe ren te ao acom pa-
nha men to do re la tó rio de ges tão fis cal pre-
vis to na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal do
2º qua dri mes tre de 2002 re la ti va men te aos

Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio;
– Avi so nº 34, de 2003-CN (nº

1.132-SGS-TCU/2003, na ori gem), que en-
ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do
Acór dão nº 727, de 2003 – TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Pro -
pos ta de De ci são que o fun da men tam, re fe-
ren te à au di to ria re a li za da na cons tru ção da 
adu to ra do Ita lu ís, no Esta do do Ma ra nhão
(TC nº 004.920/2001-9);

– Avi so nº 35, de 2003-CN (nº
1.286-SGS-TCU/2003, na ori gem), que en-
ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do
Acór dão nº 751, de 2003 – TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que o fun da men tam, re fe ren te à ins pe ção
re a li za da jun to ao De par ta men to Na ci o nal
de Obras Con tra as Se cas – DNOCS nas
obras de cons tru ção e re cu pe ra ção de in-
fra-es tru tu ra hí dri ca da Adu to ra do Oes te,
no es ta do de Per nam bu co (TC nº
008.072/2003-0);

– Aviso nº 36, de 2003-CN (nº
1.287-SGS-TCU/2003, na origem), que
encaminha ao Congresso Nacional cópia do 
Acórdão nº 752, de 2003 – TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto
que o fundamentam, referente à auditoria
realizada nas obras de construção do
Terminal de Contêineres no Cais do Caju
(RJ) (TC nº 004.417/2003-2);

– Avi so nº 37, de 2003-CN (nº
1.294-SGS-TCU/2003, na ori gem), que en-
ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do
Acór dão nº 753, de 2003-TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que o fun da men tam, re la ti vo à au di to ria re a-
li za da nas obras de im plan ta ção do sis te ma
de Trens Urba nos de Belo Ho ri zon te/MG, re -
fe ren te à Li nha 1 do me trô, tre cho São Ga -
bri el – Via Nor te (TC nº 004.630/2003-5);
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– Avi so nº 38, de 2003-CN (nº
1.302-SGS-TCU/2003, na ori gem), que en-
ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do
Acór dão nº 762, de 2003-TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que o fun da men tam, re fe ren te à au di to ria
re a li za da nas obras de ade qua ção de tre-
chos ro do viá ri os no Cor re dor Ara gua ia-To-
can tins, com pre en den do a exe cu ção de
obras e ser vi ços de ter ra pla na gem, pa vi-
men ta ção, obras de ar tes cor ren tes e es pe-
ci a is e ser vi ços com ple men ta res na
BR-080/GO, tre cho Pa dre Ber nar do – Uru a-
çu – São Mi guel do Ara gua ia – Luiz Alves
(TC nº 006.378/2002-3); e

– Avi so nº 39, de 2003-CN (nº
1.320-SGS-TCU/2003, na ori gem), que en-
ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do
Acór dão nº 757, de 2003-TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que o fun da men tam, re fe ren te à au di to ria
re a li za da nas obras re la ti vas à Cons tru ção
de Tre chos Ro do viá ri os na BR-364 no Esta -
do do Mato Gros so/Di a man ti no/Sa pe zal/Co-
mo do ro (TC nº 006.530/2003-9).

Os ex pe di en tes li dos vão à Co mis são Mis ta de 
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pela or-
dem, tem a pa la vra V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, es -
tou to man do co nhe ci men to da de ci são lou vá vel do Lí -
der Tião Vi a na de con vo car os Se na do res, por que a
pre sen ça é ne ces sá ria e de co ro sa nes sa fase de con -
vo ca ção ex tra or di ná ria, como tam bém o é ao lon go
do exer cí cio le gis la ti vo todo.

Tal vez seja uma hora boa para dis cu tir mos o
Re gi men to, o qual es ta be le ce que um vi gé si mo dos
Se na do res abre a ses são. Uma in ter pre ta ção be ne-
vo len te con tra o tra ba lho diz que são ne ces sá ri os
qua tro Se na do res, três no ple ná rio e um na Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – São ne ces-
sá ri os qua tro Se na do res no ple ná rio e um na Mesa.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Uma
in ter pre ta ção a fa vor do tra ba lho sig ni fi ca ria o Pre si-
den te e qua tro Se na do res no ple ná rio, ou seja, ar re-
don da ría mos o nú me ro para cima, para cin co, a fim
de exi gir mos mais pre sen ça, ao in vés de me nos.

É des pi ci en do, é inú til dis cu tir mos isso e não
pre ten do le van tar a ses são, pois aqui es ta mos, os Se -
na do res Ca pi be ri be, Tião Vi a na, Mão San ta, V. Exª e
eu pró prio. No en tan to, de ve ría mos ju ris pru den ci ar
para que não se abris se a ses são com qua tro Se na-
do res, mas com cin co, por que qua tro pon to al gu ma
co i sa le vam a esse va lor, já que não se pode es quar-
te jar Se na dor. Assim, fa ría mos o ar re don da men to a
fa vor do tra ba lho, ou seja, mais Se na do res pre sen tes
nos obri ga ri am a res pe i tar cada vez mais a ima gem
que esta Casa deve ter pe ran te as pes so as lá fora.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor

Arthur Vir gí lio, a Mesa en ten de o seu ape lo a toda a
Casa, mas a tra di ção do Se na do é ini ci ar a ses são
com, no mí ni mo, qua tro Se na do res no ple ná rio.

Não faço con tra di ção ao ape lo de V. Exª para
que mais Se na do res es te jam na Casa e que o ar re-
don da men to sem pre deva ser para mais, pois en ten-
do que esse é mais um cha ma men to aos Se na do res
para que es te jam aqui. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Exa -
ta men te, e fir mar que o ar re don da men to é para cima
e não para ba i xo por ser a fa vor do tra ba lho, do de co-
ro e do pres tí gio da nos sa Casa.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com cer te-

za. Sem pre foi e o será. A sua re co men da ção sem pre
é bem vin da.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – 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 ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, do mes mo
modo que o Se na dor Arthur Vir gí lio, que ro tes te mu-
nhar que a Mesa, den tro de suas res pon sa bi li da des e
atri bu i ções, tem sido uma pre sen ça per ma nen te nas
de pen dên ci as do Se na do Fe de ral, em to das as ati vi-
da des da Casa. V. Exª, o Pre si den te Sar ney ou os
mem bros da Mesa do Se na do es tão sem pre pre sen-
tes nos mo men tos im por tan tes da Casa e têm mos -
tra do pre o cu pa ção com o bom an da men to das ati vi-
da des par la men ta res.

Fo mos con vo ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli-
ca, com a anuên cia dos Pre si den tes do Se na do e da
Câ ma ra, para o pe río do de con vo ca ção ex tra or di ná-
ria no mês de ju lho. Nos pri me i ros qua tro dias de fun -
ci o na men to do Se na do, hou ve uma ses são de li be ra ti-
va. Sei que exis te um mo men to pre pa ra tó rio da agen -
da de li be ra ti va, con for me acor do do Go ver no e do
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Par la men to, para co lo car mos em pa u ta ma té ri as re le-
van tes. Assu mi mos o com pro mis so for mal com a re -
for ma do Ju di ciá rio, e a Câ ma ra, com as re for mas tri -
bu tá ria e da Pre vi dên cia.

Sr. Pre si den te, a so ci e da de pode acom pa nhar
em tem po real as ati vi da des do Se na do Fe de ral e sei
que V. Exª se pre o cu pa com esse as sun to, pois já
apre sen tou uma emen da, como Se na dor da Re pú bli-
ca, ten tan do aca bar com o re ces so do mês de ju lho.
Em 1997, o Se na dor Ja der Bar ba lho apre sen tou ma -
té ria se me lhan te, que foi ar qui va da.

Che gou a hora de dar mos uma res pos ta que
sig ni fi que o que so mos. Eu sou da que les que acham
que os Par la men ta res tra ba lham mu i to. To dos os Se -
na do res tra ba lham mu i to. Eu, pelo me nos, tra ba lho no 
mí ni mo dez ho ras por dia nes ta Casa. Nos fi na is de
se ma na, quan do vou ao meu Esta do, es tou em ati vi-
da de de tra ba lho, as sim como no mês de re ces so.

Não que ro de ne grir a ima gem de ne nhum Par la-
men tar, mas o exem plo da pre sen ça em ple ná rio, no
mês de ju lho, é uma res pos ta à ex pec ta ti va da so ci e-
da de de que ve nha mos, nes ta Le gis la tu ra, nes ta ge -
ra ção de po lí ti cos, a con so li dar uma ima gem po si ti va
do Par la men to bra si le i ro.

Faço esta ten ta ti va de con tri bu ir com a Mesa,
para que se pos sa cha mar a aten ção de to dos os Se -
na do res, a fim de que es te jam pre sen tes du ran te o
pe río do de con vo ca ção. Como Lí der de um Blo co, já
en vi ei ma ni fes ta ção a cada Se na dor pe din do aten ção
para essa prer ro ga ti va e essa res pon sa bi li da de.

Esta não é uma crí ti ca à Mesa, ape nas uma
con tri bu i ção, para que não se ja mos alvo de uma de -
cep ção a mais da so ci e da de bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Lí der Tião

Vi a na, esta Pre si dên cia en ten de que V. Exª está fa-
zen do um cha ma men to a to dos os Lí de res para que
tam bém fa çam um cha ma men to aos seus co man da-
dos, para que eles es te jam aqui de se gun da a sex-
ta-fe i ra, como nós, nor mal men te.

A Mesa ain da in for ma que hou ve ses sões não
de li be ra ti vas nes ta se ma na por que as ma té ri as em
pa u ta, con for me ori en ta ção do Pre si den te da Re pú-
bli ca, es tão ain da nas co mis sões.

Te mos que man ter ses sões no ple ná rio e tam -
bém fa ze mos um ape lo para que as co mis sões agi li-
zem o seu pro ce di men to e co lo quem as ma té ri as em
ple ná rio.

A Pre si dên cia e a Mesa en ten dem que V. Exª
está fa zen do um cha ma men to a to dos os Se na do-

res para que es te jam aqui de se gun da a sex ta, de
pre fe rên cia.

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

Antes, po rém, pas so a pa la vra ao no bre Lí der
Arthur Vir gí lio, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni-
ca ção, como Lí der, de in te res se par ti dá rio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, esta é 
a Mí dia Impres sa, o bo le tim, dis tri bu í do a Se na do res
e De pu ta dos, con den san do as prin ci pa is no tí ci as da -
que les que a Ra di o brás con si de ra os prin ci pa is jor na is
do País.

Apre sen tei re que ri men to, ao lado de mais trin ta
e três Srs. Se na do res, cons ti tu in do a Co mis são Par la-
men tar de Inqué ri to que in ves ti ga rá a ten são no cam -
po e, por tan to, a ação – que, para mim, res va la para o
cri mi no so – do cha ma do mo vi men to dos sem-ter ra.

Dis cu tiu-se se isso se ria ne ces sá rio ou não, cri -
ti quei bas tan te o que me pa re ceu uma per mis si vi da-
de con tra o pró prio Go ver no do Pre si den te Lula, com
aque la sim bo lo gia, que con si de rei in fe liz, do boné e
tra go já não mais a mi nha opi nião, mas a dos jor na is
que a Ra di o brás, como no tei, si tua como os prin ci pa is
do País.

Pri me i ra pá gi na do jor nal O Glo bo: “Go ver no
ago ra ame a ça for ça para pa ci fi car o cam po”, ou seja,
acor dou, já não é mais o bo ne zi nho, é de fen der a lei e, 
por isso, lou vo o Go ver no.

Edi to ri al do jor nal O Glo bo: “Des ser vi ço”. Diz a
ma té ria: “Ao cur var-se ao MST (não sou eu quem diz
isso) Lula tra ba lhou con tra o Go ver no.”

Pri me i ra pá gi na da Fo lha de S. Pa u lo e se gun-
da no tí cia mais im por tan te: “PM re in te gra a pos se de
área in va di da há sete anos em Per nam bu co.”

Em se gui da: “Pro du to res re a gi rão a in va so res,
diz ru ra lis ta.”

Sr. Pre si den te, peço a ins cri ção de tudo isso nos 
Ana is.

Há vá ri as fra ses. Na Fo lha de S. Pa u lo: “Só
Deus pára a re for ma agrá ria, afir ma o di ri gen te dos
sem-ter ra”, quan do ela já é fe i ta há mu i to tem po, nes -
te País, e te nho cer te za de que o Pre si den te Lula quer 
lhe dar con ti nu i da de. Esse mes si a nis mo é o que adu -
ba o com por ta men to ile gal, a me nos que haja tam-
bém fi nan ci a men to dos que te nham in te res se na ati -
vi da de ile gal do MST, para pa ra li sar os re sul ta dos da
eco no mia bra si le i ra, a mal – não a bem – do pró prio
Go ver no Lula, que pre ci sa de sal do de ba lan ça co-
mer ci al para to car os seus pro je tos eco nô mi cos.
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Já o Jor nal do Bra sil traz, na pri me i ra pá gi na:
“Go ver no tem ter ras para as sen tar 400 mil fa mí li as”.
Sub tí tu lo: “Se na do apro va CPI para in ves ti gar MST
com apo io de par la men ta res da Base go ver nis ta”.

Se há ter ras, cre io que te mos que ace le rar os
tra ba lhos, por que, se gun do o pró prio Jor nal do Bra -
sil, no seu edi to ri al “Olho do fu ra cão”, te mos um qua -
dro que não per mi te mais de lon gas.

O jor nal O Esta do de S. Pa u lo não traz como
prin ci pal man che te a de fla ção em São Pa u lo, que nos 
per mi te exi gir mais e mais a re du ção dos ju ros bá si-
cos da eco no mia. Des ta vez, a prin ci pal man che te é:
“CPI do Se na do vai in ves ti gar MST”.

Ou tras man che tes: “O Mi nis tro da Jus ti ça diz
que será pu ni do quem in frin gir a lei”; e “O Go ver no re -
a ge à re per cus são do uso de boné do MST por Lula”.
O Go ver no não pode re a gir. As ma ni fes ta ções são le -
gí ti mas, de mo crá ti cas, da so ci e da de.

Ain da em O Esta do de S. Pa u lo, João Mel lão
Neto diz, em sua co lu na “Por ca u sa de um boné”: “O
Pre si den te afron ta toda a po pu la ção pa cí fi ca e cum -
pri do ra das leis nes te País”. E Alckmin: “O boné que
de ve mos ves tir é o do Bra sil”. Nes sa no tí cia: “Se na do
apro va CPI para in ves ti gar MST”. E uma no tí cia mu i to
boa e não ines pe ra da – na ver da de, es pe ra da por
mim: “Se gun do o Lí der Tião Vi a na, Go ver no não vai
ten tar bar rar co mis são”.

No va men te, em O Esta do de S. Pa u lo: “Para lí -
der ru ral, diá lo go com Pre si den te está com pro me ti-
do”. E ain da: “Pro cu ra dor-Ge ral diz que in va são é cri -
me in to le rá vel. Re cém-em pos sa do, Fon tel les diz que, 
as sim agin do, MST per de le gi ti mi da de”.

No Cor re io Bra zi li en se, Sr. Pre si den te, te mos,
como se gun da nota prin ci pal, na pri me i ra pá gi na:
“Boné do MST ain da ren de ata ques ao Pre si den te”.

O Va lor Eco nô mi co pu bli cou, na pri me i ra pá gi-
na, em uma de suas no tas: “CPI dos sem-ter ra. A
Mesa di re to ra do Se na do ace i tou o pe di do de aber tu-
ra de CPI para in ves ti gar as ati vi da des do Mo vi men to
dos Tra ba lha do res Sem Ter ra, apre sen ta do pelo
PSDB”. Ain da na pri me i ra pá gi na: “Inves ti dor teme
CPI do Ba nes ta do e MST”. O ar ti go é da jor na lis ta
Cláu dia Sa fa tle, e peço tam bém que seja trans cri to
nos ana is da Casa, jun to com to das as ma té ri as por
mim aqui ar ro la das.

No jor nal Ga ze ta Mer can til, te mos a se guin te
man che te: “Mi nis tro Bas tos ad ver te o MST e pro pri-
e tá ri os”, ou seja, a ale gria do bo ne zi nho foi subs ti-
tu í da pelo sa bor, tal vez amar go, po rém re a lis ta, da
re a li da de, e a Opo si ção sen te-se or gu lho sa de ter
cha ma do o Go ver no e o Pre si den te Lula a ater ris sa-

rem, quem sabe, para o sa bor amar go da re a li da de,
mas, sem dú vi da, para lon ge do re i no fan tas ma gó ri-
co da fan ta sia.

No jor nal Zero Hora, do Rio Gran de do Sul, a
pri me i ra pá gi na diz que o Inter é bi-cam peão ga ú cho
e, tam bém, como ma té ria prin ci pal: “Se na do apro va
CPI para in ves ti gar MST”. Ain da no mes mo jor nal: “As 
ba li zas da le ga li da de. Só a ob ser vân cia ple na da lei
pode dis si par as ten sões no cam po e re a ções pelo te -
mor de des con tro le”.

No Jor nal Esta do de Mi nas: “Go ver no fala em
usar for ça con tra o MST”. 

No Diá rio de S. Pa u lo: “Go ver no ame a ça jo gar
duro com o MST e fa zen de i ros”.

A re tó ri ca do boné, que era re a lis ta e fan ta si o-
sa, deu lu gar à re tó ri ca da re a li da de. Era isto que a
Opo si ção que ria, em de fe sa da eco no mia bra si le i-
ra, em de fe sa das ex por ta ções, em de fe sa da agri -
cul tu ra, em de fe sa dos sal dos da ba lan ça co mer ci-
al, em de fe sa da lei, em de fe sa da Cons ti tu i ção e
em de fe sa da or dem.

Vem o Jor nal Cor re io da Ba hia: “Mi nis tro pro -
me te pu nir toda a vi o lên cia no cam po”.

Por tan to, Sr. Pre si den te – sei que já es tou en -
tran do no meu tem po ver me lho – agra de ço a V. Exª
pela com pre en são de sem pre.

Não é do fe i tio do PSDB apre sen tar pe di dos de
CPI por pedi-la, pura e sim ples men te. Con ven ci do de
que de via ins ta lar a CPI do Ba nes ta do, o PSDB vi rou
um cri cri, in ter pe lan do a Mesa so bre se ha ve ria mes -
mo ou não re u nião, pe din do aos Lí de res para não de i-
xar mos, de je i to al gum, de ins ta lar a CPI do Ba nes ta-
do na que le dia. E ela está fun ci o na do. Se Deus qui -
ser, vai fun ci o nar bem. Se hou ver ino cen te, será
apon ta do; se hou ver la drão, será apa nha do pela gola. 
Esta é uma das des ti na ções que as pes so as de es pí-
ri to re pu bli ca no de vem ter. 

Por ou tro lado, a CPI de ini ci a ti va do PSDB,
essa do MST, não foi apre sen ta da em vão. Apre sen-
tou-a res pon sa vel men te, e, como se vê ago ra, res pal-
da do na re per cus são que a im pren sa vem pu bli can-
do, res pal da do por toda a opi nião pú bli ca na ci o nal.
Ou seja, o Bra sil quer, exi ge, es pe ra uma am pla in-
ves ti ga ção em cima de uma en ti da de que pode es tar
sen do fi nan ci a da de fora para den tro com o fim de de -
ses ta bi li zar a nos sa agri cul tu ra, que pode aqui den tro
es tar in sis tin do numa pre ga ção de li ran te men te re vo-
lu ci o ná ria de modo a com pli car a go ver na bi li da de do
pró prio Pre si den te Lula. E to dos te mos in te res se em
ga ran tir a go ver na bi li da de para o Pre si den te que foi
ele i to e, sem dú vi da al gu ma, que re mos o pri ma do da
Cons ti tu i ção, o pri ma do do res pe i to à lei, o pri ma do
da or dem aci ma de qua is quer ou tras in jun ções.
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Por isso, de cons ciên cia tran qüi la, o PSDB
aguar da aqui lo que é o nor mal, que os lí de res, em
agos to, ime di a ta men te ce dam os no mes do seu par ti-
do para in te gra rem uma co mis são que deve co me çar
a fun ci o nar ime di a ta men te, a bem do Bra sil. Não a
bem da Opo si ção nem a bem do Go ver no, ex clu si va-
men te. A bem do Bra sil, da sua eco no mia, da sua
cons tru ção e da sua lei. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, 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.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra, como Lí der do Blo co de apo io ao Go ver no,
ao no bre Se na dor Tião Vi a na.

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, no de ba te de mo crá ti co, vejo com ab -
so lu ta na tu ra li da de que re pre sen tan tes da Opo si ção
es te jam olhan do o Bra sil com apre en são, com pre o-
cu pa ção e com um sen ti men to até ne ga ti vo em re la-
ção ao ho ri zon te da ges tão pú bli ca do atu al Go ver no.
Esse tipo de pro ce di men to é na tu ral, sem dú vi da al -
gu ma, pois é o pa pel pró prio da Opo si ção em mu i tos
mo men tos. A Opo si ção mos tra a sua óti ca, a sua im -
pres são, a sua aná li se de re a li da de. Pre fi ro olhar com
os olhos do oti mis mo, da con fi an ça no fu tu ro do nos so
País, na cer te za ab so lu ta de que, como Go ver no, es -
ta mos no ca mi nho cer to.

Nes ta se ma na mes mo, o Mi nis tro da Fa zen da,
Antô nio Pa loc ci, vi si tou-nos. Foi uma vi si ta que nos
hon rou mu i to. S. Exª e nós, do Blo co de apo io ao Go -
ver no, con ver sa mos por mais de duas ho ras, em fran -
co de ba te de mo crá ti co. O Mi nis tro, com toda a cla re-
za, mos trou o que tem sig ni fi ca do para o Go ver no o
sa cri fí cio da cha ma da tran si ção, uma tran si ção que
co me çou num tom con ci li a dor, num am bi en te pa cí fi co
e cons tru ti vo, com a ges tão po lí ti ca do Go ver no an te-
ri or. É uma tran si ção que vem se con so li dan do por
acer tos do atu al Go ver no.

O Mi nis tro de i xou cla ro que a re la ção dí vi-
da/PIB, que era da or dem de 63%, caiu para 52,5%.
Hoje, po de mos, no Bra sil, apon tar uma ten dên cia real 
e sus ten ta da de que da da taxa de ju ros. Ao mes mo
tem po, S. Exª mos trou o ho ri zon te de aber tu ra de cré -
di tos para a so ci e da de bra si le i ra. Ape nas a Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral está abrin do em tor no de 10 mil
cré di tos para ci da dãos que nun ca ti ve ram aces so a
re cur sos fi nan ce i ros nos ban cos for ma is des te País.
Di a ri a men te, há uma ca pa ci da de de ex pan são de
cré di to para 1,8 mi lhão de pes so as, sem con tar a in -
ten ção do Ban co do Bra sil de ex pan dir a po lí ti ca de
mi cro cré di to. O BNDES está abrin do mais de um mi -
lhão de fi nan ci a men tos, de mi cro cré di tos, para o ci da-
dão bra si le i ro, com mais de R$1 bi lhão, numa ten ta ti-
va de fa zer com pre en der o aces so ao re cur so do pe -
que no tra ba lha dor bra si le i ro, por que esse é ca paz de

ge rar uma ace le ra ção da po lí ti ca eco nô mi ca e da re -
to ma da do cres ci men to des te País. Essa é uma ino-
va ção co ra jo sa e ou sa da do Go ver no atu al, que não
se gue aque le rito tra di ci o nal de em pres tar ape nas
aos gran des, mas que com pre en de as res pon sa bi li-
da des atu a is.

As ou tras áre as de in fra-es tru tu ra tam bém es tão
dan do seus pas sos. Foi fe i ta uma aná li se real de que
a área ener gé ti ca des te País vi veu, tal vez, a ma i or cri -
se da his tó ria, nos úl ti mos qua tro anos. Sem que rer
olhar para trás ou fi car pre o cu pa do com os er ros e
acer tos do pas sa do, te mos o de ver de fa zer avan çar
este País. Então, olhan do para a ex pec ta ti va da ex-
pan são do aces so ao cré di to, da re to ma da do cres ci-
men to, do aces so ao se tor pro du ti vo ru ral – R$32 bi -
lhões es tão sen do en ca mi nha dos para for ta le cer o
se tor ru ral, hoje peça fun da men tal na ala van ca gem
das ex por ta ções bra si le i ras. E 45% des ses in di ca do-
res es tão en tre os pe que nos pro du to res ru ra is, da
agri cul tu ra fa mi li ar, olhan do com olhos de aces so e
pro te ção ao se gu ro sa fra, da or dem de R$5 bi lhões.

É um país que olha com oti mis mo, é uma so ci e-
da de que olha com pre o cu pa ção a cri se de que es ta-
mos sa in do, mas se gu ra dos pas sos de trans for ma-
ção e acer to na ca mi nha da para trans for mar o Bra sil.

Qu an to à ques tão agrá ria, co lo ca da pela Opo si-
ção de ma ne i ra sen sa ta e res pon sá vel, uma pre o cu-
pa ção le gí ti ma, o nos so en ten di men to é de que não
po de ría mos ter no en con tro for mal do Pre si den te da
Re pú bli ca com re pre sen tan tes do MST a che ga da do
apa ra to re pres sor ou ame a ça dor. O me lhor ca mi nho
para to dos os con fli tos é, sem dú vi da al gu ma, bus car
so lu ções, e nada me lhor do que a cor di a li da de, a mão 
es ten di da ao diá lo go e a apre sen ta ção do or de na-
men to ju rí di co como peça im pres cin dí vel à re la ção
que se vai es ta be le cer en tre as par tes.

O mes mo res pe i to que o Pre si den te da Re pú bli-
ca ex ter na aos tra ba lha do res ru ra is, mu i tos de les
hoje or ga ni za dos den tro do MST, Sua Exce lên cia ex -
pres sa aos pro du to res ru ra is, que têm suas pro pri e-
da des, suas mãos ca le ja das, o cré di to aces sa do e
que pro cu ram con tri bu ir com o en ri que ci men to do
País. Na con di ção de de mo cra ta e es ta dis ta, o Pre si-
den te pre ci sa olhar para esse se tor le gi ti ma men te re -
co nhe ci do pela so ci e da de, que es pe lha uma afli ção e
uma an gús tia de 500 anos de dí vi da das eli tes com a
re for ma agrá ria des te País. Este é o País mais in jus to
quan to à con cen tra ção de ter ras do Pla ne ta, e não
po de ria o Go ver no en trar com des cor te sia ou com
apa ra to in ti mi da dor em re la ção ao Mo vi men to dos
Sem-Ter ra.
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Enten do que o ca mi nho do diá lo go, o ges to de
res pe i to à his tó ria des se mo vi men to, foi o me lhor ca -
mi nho para abre vi ar mos a so lu ção que to dos que rem,
o Pre si den te da Re pú bli ca, o se tor lú ci do do MST e o
se tor pro du ti vo ru ral – que não quer mi lí cia ar ma da
para subs ti tu ir a lei e, sim, o or de na men to ju rí di co
cum pri do, as se gu ra do e a res pon sa bi li da de na con-
du ção des te País di vi di da en tre to dos.

Pen so que o Pre si den te Lula ca mi nha com a
mais ab so lu ta tran qüi li da de, como de mons trou mu i to
bem no dia de on tem, no gran de de ba te so bre de sen-
vol vi men to que ocor reu no Esta do de Mi nas Ge ra is,
quan do afir mou que, na po lí ti ca ex ter na, está con so li-
da do o su ces so des te Go ver no nos pri me i ros me ses,
as sim como no se tor pro du ti vo ru ral; na área de de -
sen vol vi men to, ca mi nha mos com ex pec ta ti va mu i to
fa vo rá vel; olha mos para as agên ci as de fi nan ci a men-
to com oti mis mo; e te mos na po lí ti ca de ju ros uma
ten dên cia de que da sus ten ta da, que vem as se gu rar
um ho ri zon te me lhor para a so ci e da de bra si le i ra. É
hora de re to ma da de cres ci men to, e não que re mos
olhar para os 12 mi lhões de de sem pre ga dos her da-
dos pela atu al ges tão, nem para o sa cri fí cio or ça men-
tá rio. Ago ra, o Pre si den te nos dá a boa nova, com a
LDO, num aca ta men to par ti lha do en tre Go ver no e
Par la men to: não va mos mais con tin gen ci ar no Orça -
men to da União re cur sos da sa ú de, da edu ca ção, da
po lí ti ca de se gu ran ça ali men tar, da po lí ti ca de de fe sa
do Bra sil, da po lí ti ca de ciên cia e tec no lo gia.

Sr. Pre si den te, são avan ços con cre tos e subs -
tan ci a is, que mos tram que es ta mos no ca mi nho cor -
re to. Vejo com oti mis mo e mu i to en tu si as mo o ho ri-
zon te so ci al, po lí ti co e eco nô mi co do nos so País, e te -
nho cer te za de que as sim pen sa a so ci e da de bra si le i-
ra. Esta mos sa in do da cri se, con si de ra da um qua dro
de coma pelo Mi nis tro Pa loc ci, e es ta mos en tran do
num de sa fio, como S. Exª mu i to bem dis se em to dos
os me i os de co mu ni ca ção hoje. É hora de pen sar ape -
nas em uma pa la vra para este País: cres ci men to,
cres ci men to e cres ci men to!

Por essa ra zão, in vo co a Opo si ção a pen sar de
ma ne i ra par ti lha da a cri se es tru tu ral do Esta do bra si-
le i ro, pro cu ran do pro po si ções me lho res do que as
que es ta mos apre sen tan do para o gran de de ba te pre-
va le cer.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-

res ins cri tos.
A não ser que a Pre si dên cia se en ga ne, o no bre

Se na dor João Ca pi be ri be tam bém está ins cri to para
as co mu ni ca ções ina diá ve is? (Pa u sa.)

Está ga ran ti da a sua ins cri ção.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mão San -

ta, por até 20 mi nu tos.
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, do PT do Rio Gran de do
Sul, 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 te le vi são e pelo rá -
dio, ou vi mos aten ta men te o Lí der da Opo si ção, Se na-
dor Arthur Vir gí lio, e esse ex tra or di ná rio jo vem Lí der
des se jo vem Par ti do, que é o PT, o mé di co Se bas tião
Vi a na, de pers pec ti vas in ve já ve is na po lí ti ca do Acre
e do Bra sil.

Apro ve i to a men sa gem oti mis ta do Lí der Tião
Vi a na para re lem brar – sem dú vi da, S. Exª se tor nou
mé di co por isso – o mo de lo em quem nos ins pi ra mos.
Se na dor Pa u lo Paim, diz a Psi co lo gia que sem pre
bus ca mos um mo de lo. Se al guém quer ser can tor, um 
Ro ber to Car los; jo ga dor de fu te bol, um Pelé ou um
Ro nal di nho. E a mo de la gem que im pul si o nou to dos
es ses mé di cos de nos sa ge ra ção em di re ção à po lí ti-
ca, sem dú vi da al gu ma, foi Jus ce li no Ku bits chek, mé -
di co e po lí ti co.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Che Gu e va ra.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Jus ce li no

Ku bits chek é mais meu mo de lo, e Che Gu e va ra, o do
Se na dor Tião Vi a na, como can tou ali S. Exª. Nas ci
aqui e vi a li de ran ça for te do Rio Gran de do Sul, do es -
ta dis ta Ge tú lio Var gas. Nes te mo men to, esta Casa
está sen do pre si di da pelo tam bém gran de ga ú cho
Pa u lo Paim.

Na mi nha ado les cên cia, o mo de lo era Jus ce li no:
mé di co, como eu; ci rur gião, como eu, da San ta Casa
de Mi se ri cór dia; com pas sa gem pelo Exér ci to, como
tam bém eu sou ofi ci al da re ser va; foi pre fe i to e go ver-
na dor. Sor ri den te e ale gre, como nós, dis se aqui lo
que o nos so Se na dor Tião Vi a na quis pas sar aqui: oti-
mis mo – uma ins pi ra ção que está no seu sub cons ci-
en te mu i to mais im preg na da do que as idéi as de
guer ri lha de Che Gu e va ra, por que S. Exª é um de mo-
cra ta. Dis se Jus ce li no que é me lhor ser mos oti mis tas.
O oti mis ta pode er rar, mas o pes si mis ta já nas ce er ra-
do e con ti nua er ran do. Quis Deus que es ti ves se aqui
o Se na dor Tião Vi a na para re lem brar ao Pre si den te
da Re pú bli ca a sua mis são his tó ri ca. O nos so Pre si-
den te tem de en ten der que não é Deus; que é bo ni to
bus car Deus; que ele pode er rar, pois não so mos di vi-
nos, so mos fi lhos de Deus. E tem que en ten der a sua
mis são his tó ri ca.

Um fi ló so fo, Orte ga y Gas set, dis se que o ho-
mem é o ho mem e suas cir cuns tân ci as. Ti ve mos mu i-
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tos go ver nan tes e, para en ten der a his tó ria de cada
um, de ve mos con si de rar sua his tó ria e suas cir cuns-
tân ci as. D. João VI, te men do Na po leão Bo na par te,
pas sou uma boa tem po ra da aqui. Trou xe mu i tos
avan ços, prin ci pal men te na bu ro cra cia que aqui ins ta-
lou. Pe dro I: sua mis são era tor nar o Bra sil um país in -
de pen den te de Por tu gal. A mis são de seu fi lho, Pe dro
II, foi ga ran tir a uni da de des te País na lín gua e nas
ter ras. Os mi li ta res De o do ro da Fon se ca e Flo ri a no
Pe i xo to fi ze ram nas cer aqui o go ver no do povo, pelo
povo e para o povo: a de mo cra cia, a re pú bli ca. Ge tú lio
Var gas deu o to que de na ci o na lis mo nes te País.

Enten do ter sido Ge tú lio o que mais tra ba lhou, o
ma i or es ta dis ta de to dos os pre si den tes. No tem po de 
Ge tú lio, os gran des lí de res mun di a is vi nham aqui be -
ber a sa be do ria, o es pí ri to pú bli co, o es to i cis mo de
Var gas. Frank lin De la no Ro o se velt veio aqui, não foi
Ge tú lio que foi lá não. Frank lin De la no Ro o se velt veio
aqui ver as idéi as de um es ta dis ta sem o qual este
não se ria um gran de país.

Se na dor Pa u lo Paim, eu li o diá rio de Ge tú lio. Eu 
sou en tu si as ma do por Jus ce li no, pelo fato de ter sido
mé di co, ci rur gião. Ou tro dia, um com pa nhe i ro do Pi a-
uí, Re gi nal do Fur ta do, ex-pre si den te da OAB, ci tan do
Jus ce li no, dis se: Ge tú lio era me lhor. Fi quei per ple xo e 
fui me de bru çar, Ca pi ba ri be, so bre tudo o que há
acer ca de Ge tú lio. Cha mou-me a aten ção, so bre tu do,
o seu diá rio.

Que ho mem tra ba lha dor ele foi! Esse deve ser
exem plo para to dos os pre si den tes. Len do seu diá rio,
per ce be mos que Ge tú lio tra ba lha va nas tar des de do -
min go – o Bra sil no Ma ra ca nã, e ele tra ba lhan do, len -
do os pro ces sos. No 7 de se tem bro, de po is do des fi le,
Ge tú lio tra ba lha va. Era um obs ti na do – só no di ci o ná-
rio o su ces so vem an tes do tra ba lho. Foi o tra ba lho de
Ge tú lio que fez a gran de za des te País.

Qu e re mos di zer, en tão, que ele cum priu a sua
mis são: de ve mos a ele a exis tên cia da pre vi dên cia
so ci al. “O ho mem e as suas cir cuns tân ci as”: ge ne ro so
e bon do so, foi o pai do tra ba lha dor. Ge tú lio es ta va à
fren te des te País quan do ha via uma guer ra, ele en-
trou con quis tan do o go ver no em guer ra; de po is, os
pa u lis tas qui se ram der ru bá-lo, e ele teve que fa zer
ou tra guer ra. Mas nós de ve mos a pre vi dên cia que
hoje que re mos re for mar a Ge tú lio. E a sua vol ta de -
mo crá ti ca se deu por que ele era for te.

De po is de Ge tú lio, veio o Du tra, que abriu o País
para os po de ro sos Esta dos Uni dos. Fiz par te da ge ra-
ção de ga ro tos mais fe li zes, por que tudo o que era
brin que do era ame ri ca no: ioiô, bo li che etc. A dí vi da do 
Bra sil co me çou ali. Qu an do Ge tú lio vol tou, ele não re -
sis tiu a esse po der ame ri ca no, a esse po der per ver so

do ca pi ta lis mo. De qual quer for ma, ele teve a sua mis -
são e a cum priu.

Was hing ton Luís: o pro ble ma era es tra da, ele
dis se que go ver nar era fa zer es tra da. E as sim é. Jus -
ce li no: cin qüen ta anos em cin co, o de sen vol vi men to,
a in te gra ção des te País com a cons tru ção de Bra sí lia
em seu cen tro, dan do o oti mis mo da in dus tri a li za ção
e não se es que cen do do Nor des te e seus des ní ve is
so ci a is – cri ou a hoje ex tin ta Su de ne.

A mis são de Fer nan do Hen ri que já fi cou re gis-
tra da na his tó ria: o con tro le da in fla ção, no ci va para
to dos.

E o nos so Pre si den te Lula tem que se ins pi rar
no gran de Pre si den te José Sar ney, o mais ge ne ro so
de les. Se na dor Pa u lo Paim, Deus me per mi tiu go ver-
nar como pre fe i to du ran te o go ver no dos pre si den tes
José Sar ney, Fer nan do Col lor e, de po is, Ita mar Fran -
co; como go ver na dor do Pi a uí, es ti ve sob o go ver no
de Fer nan do Hen ri que Car do so. Qu e ro afir mar aqui
que o mais ge ne ro so, o de ma i or sen si bi li da de po lí ti-
ca de to dos eles foi o Pre si den te José Sar ney. A épo -
ca era di fí cil: vol tar à de mo cra cia. Ele viu que a sua
mis são era con so li dar a de mo cra cia em que vi ve mos.
E a con so li dou. Para com ba ter a in fla ção ha via tem po
– ele lu tou, mas não con se guiu.

E a mis são do pre si den te da Re pú bli ca de hoje
é uma, é cla ra, Se na dor Tião Vi a na, é uma só e é
aque la que Deus de i xou es cri ta: “Co me rás o pão com
o suor do teu ros to” – ci ta da pelo após to lo Pa u lo. Não
é como pro pug na o nos so Se na dor Su plicy – dar di -
nhe i ro, ren da mí ni ma –, sou é pelo após to lo Pa u lo:
quem não tra ba lha não me re ce ga nhar para co mer.
Qu al quer pes qui sa mos tra que a do en ça – eu, como
mé di co, bus co a ca u sa, a eti o lo gia e a pa to lo gia – é o
de sem pre go. Isso te mos que com ba ter.

E que ro di zer que te nho ex pe riên cia. O PMDB
está aqui, Se na dor Pa u lo Paim, Se na dor Tião Vi a-
na, mas não va mos ser base não, esse ne gó cio de
base lem bra pe dra, sem vida. Te mos vida, te mos a
his tó ria do PMDB, que re de mo cra ti zou este País,
que pre si de esta Casa, que tem ex pe riên cia ad mi-
nis tra ti va em mi lha res de pre fe i tu ras e de ze nas de
go ver na do res exi to sos.

Te mos que mos trar o pro ble ma ao Pre si den te
Lula e ser mos a sua luz, te mos que lhe di zer que
abra ce a sua mis são: cri ar em pre gos, bus car em pre-
go – e se bus ca.

Se na dor Pa u lo Paim, es tou an si o so para
ouvi-lo, por que V. Exª sim bo li za o es ta do que tan ta
gran de za trou xe para este País – eu re lem bra va Ge -
tú lio... E o nos so par ti do é tam bém en gran de ci do por
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um ga ú cho que é sím bo lo de to das as vir tu des nes ta
Casa e no Bra sil: Pe dro Si mon.

Con ce do a pa la vra a ou tro gran di o so ga ú cho,
àque le que é, tal vez, o ma i or lí der do PT hoje, por que
de fen de o sa lá rio dos po bres, de fen de os apo sen ta dos.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, te nho a ou sa dia de fa zer um apar te ao
seu bri lhan te pro nun ci a men to por en ten der que V.Exª
traz ao de ba te aqui lo que é a ma i or pre o cu pa ção de
todo o povo bra si le i ro: a ques tão do de sem pre go e do
in ves ti men to so ci al. V. Exª lem bra Ge tú lio Var gas, ga -
ú cho que foi pre si den te des te País e que mar cou a
sua atu a ção, prin ci pal men te no cam po das leis, na
área do tra ba lho. Se na dor Mão San ta, gos ta ria de en -
fa ti zar que o Pre si den te Lula, pela for ma como está
en ca mi nhan do este País, pela sua his tó ria, pelo seu
pro gra ma de go ver no... Como dis se on tem o Mi nis tro
Pa loc ci – e isto foi aqui re a fir ma do pelo Lí der Tião Vi -
a na –, a casa está em dia in ter na e ex ter na men te,
mas ago ra é a hora de cres cer. E cres cer para mim
sig ni fi ca in ves tir mais na pro du ção, no cam po e tam -
bém na ci da de. Isso vai re sul tar em no vos em pre gos.
Re ce bi essa no tí cia com ale gria. E a po lí ti ca do pri me-
i ro em pre go, anun ci a da pelo Pre si den te Lula e pelo
Mi nis tro Ja ques Wag ner, vai ser ins tru men to do meu
pro nun ci a men to A ques tão do pri me i ro em pre go é
mu i to im por tan te, mas tam bém vou en fa ti zar a im por-
tân cia do em pre go para o ci da dão com uma ida de um
pou co mais avan ça da, com mais de 45 anos, por
exem plo. Qu e ro, por tan to, cum pri men tar V. Exª pelo
seu pro nun ci a men to, pois ele é im por tan te para cha -
co a lhar um pou co mais este nos so Con gres so com o
en fo que do so ci al, do de sem pre go. Te nho cer te za
tam bém de que esse é o com pro mis so do Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va. Pa ra béns a V. Exª pelo seu
pro nun ci a men to.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço o
apar te de V. Exª e in cor po ro ao meu pro nun ci a men to
es sas pa la vras que não são só do Rio Gran de do Sul,
mas de to dos os tra ba lha do res do Bra sil, cuja voz,
hoje, não é mais de Ge tú lio, mas de Pa u lo Paim.

Ouvi aten ta men te o Se na dor Arthur Vir gí lio.
Mas que ro di zer que me or gu lho por ter dado ter ras
mu i to boas, ur ba nas e ru ra is, na mi nha ci da de, Par na-
í ba, em Te re si na, no Esta do do Pi a uí. Mas o pro ble-
ma, Se na dor Arthur Vir gí lio, não é a fal ta de ter ra,
mas de em pre go. Este Bra sil é mu i to gran de, tem mu i-
ta ter ra. E en ten do que a ter ra é de quem nela mora,
de quem nela tra ba lha, de quem nela nas ceu. Mas as
re a ções não são ape nas dos sem-ter ra, mas tam-
bém, e prin ci pal men te, dos sem-em pre go. A his tó ria
da ci vi li za ção se re pe te. O Bra sil está se ci vi li zan do. E

como isso co me çou? Com os es cra vos. E não ha via
so men te o ra cis mo con tra pre to, para o qual não vejo
mo ti vo por que não te nho. Mas na pró pria his tó ria eu -
ro péia ha via os es cra vos bran cos. Os do nos da ter ra – 
a Igre ja, os lor des, os ba rões, os du ques – ex plo ra-
vam os es cra vos bran cos, que fi ca vam ape nas com
um dé ci mo da pro du ção. E por ca u sa des sa ex plo ra-
ção, fu gi am das ter ras dos po de ro sos e iam se jun tan-
do em gru pos. Daí nas ce ram as ci da des do mun do. O
povo quer li ber da de para exer cer o seu tra ba lho e a
pro fis são.

Tam bém que ro di zer que fi quei mu i to sa tis fe i to
com a con ver sa que tive com o Se na dor João Ca pi be-
ri be, ho mem de luta e mu i ta co ra gem e que co nhe ce o 
mun do. Eu lhe dis se que po de ria ser fon te de ins pi ra-
ção para o Go ver no Lula por que te nho ex pe riên cia, a
do PMDB, que go ver nou o Rio Gran de do Sul com Pe -
dro Si mon; que go ver na San ta Ca ta ri na, tam bém,
com Luiz Hen ri que; o Pa ra ná, com Ro ber to Re quião;
o Ama zo nas, com Gil ber to Mes tri nho. E quan do go-
ver nei o Pi a uí, Se na dor Tião Vi a na, ha via de sem pre-
go, mas V. Exª pode ve ri fi car em pes qui sas da que la
épo ca que o de sem pre go no meu Esta do não che ga-
va a 1%, o me nor do País, re sul ta do do es for ço que fi -
ze mos de man ter o em pre go.

Vou ci tar um qua dro – e um qua dro vale por dez
mil pa la vras – que mos tra por que o PT ven ceu. Se na-
dor Tião Vi a na, que ro con vi dá-lo para vi si tar o li to ral do
Pi a uí, com 66 qui lô me tros, o me nor do Bra sil, mas
como per fu me fran cês: o me nor, mas o mais dis pu ta do.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Se -
na dor Mão San ta, per mi te-me um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Com todo
pra zer, con ce do-lhe o apar te, Se na dor João Ca pi be ri-
be, que tam bém co nhe ce o fun da men to do nos so pro -
ble ma, o ban que i ro dos po bres, o ban co do povo.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Se -
na dor Mão San ta, an tes de V. Exª en trar no tema que
es tá va mos dis cu tin do an tes, o mi cro cré di to, o ban co
do povo, que V. Exª co nhe ce como nin guém, que ria
tra tar do de sem pre go e, so bre tu do, da re for ma agrá -
ria, que me pa re ce uma fon te ge ra do ra e ines go tá vel
de em pre go e que o nos so País, in fe liz men te, ao lon -
go de sua his tó ria, não lan çou mão des sa pos si bi li da-
de ge ra do ra de em pre go.E, se não me en ga no, Se na-
dor Mão San ta, no Bra sil, a es tru tu ra fun diá ria do sé -
cu lo XXI as se me lha-se mu i to à do sé cu lo XVI, tem po
das Ses ma ri as e das ter ras dis tri bu í das en tre pou cas
fa mí li as. E até hoje não ti ve mos como mo di fi car essa
es tru tu ra de con cen tra ção fun diá ria, que per du ra até
os dias de hoje. Ti ve mos uma fuga do cam po, não
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pela fal ta de ter ras, mas pela fal ta de in fra-es tru tu ra
para a pro du ção agrí co la. E o Bra sil se es pe ci a li zou,
nes ses úl ti mos 30, 40 anos, ado tan do a dita “Re vo lu-
ção Ver de” como mo de lo e aban do nan do um se tor
fun da men tal da agri cul tu ra bra si le i ra, que é a fa mi li ar.
Só mu i to re cen te men te co me ça mos a des co brir as
van ta gens da agri cul tu ra fa mi li ar, não só do pon to de
vis ta so ci al, mas do pon to de vis ta am bi en tal. Em al -
guns mo men tos da his tó ria – V. Exª co nhe ce mu i to
bem esse fato, por que seu Esta do é vi zi nho do Ma ra-
nhão, que está já na Ama zô nia Le gal –, na im pos si bi-
li da de po lí ti ca ou na fal ta de ini ci a ti va po lí ti ca para fa -
zer re for ma agrá ria no cen tro-sul, ten tou-se trans por-
tar fa mí li as, con tin gen tes imen sos para a Ama zô nia,
no in tu i to de des vi ar da re for ma agrá ria a aten ção da
so ci e da de bra si le i ra. A re a li da de é que pre ci sa mos,
sim, da re for ma agrá ria como fon te ge ra do ra de em -
pre gos. Con cor do ple na men te que o mi cro cré di to a
que V. Exª vem se re fe rin do é uma fon te ge ra do ra de
em pre gos, por que os pe que nos nun ca ti ve ram cré di to
no País – não têm nem con ta cor ren te. Assim, quan do
se abre a pos si bi li da de de um pe que no em prés ti mo,
cada um des ses em prés ti mos é ge ra dor de em pre go,
mas cada ho mem as sen ta do no cam po é ge ra dor de
um ou vá ri os em pre gos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço a
par ti ci pa ção do Lí der João Ca pi be ri be. E que ro di zer
que fiz a re for ma agrá ria no meu Esta do, pois en ten do
que a ter ra é de quem nela nas ce, tra ba lha, mora e
pro duz. Tive o pri vi lé gio de en tre gar mais de dez mil
tí tu los de ter ra, no Pi a uí. Tal vez seja o Esta do que te -
nha me nos pro ble mas de con fli to.

Sr. Pre si den te, Mo za ril do Ca val can ti, hoje,
como a ci vi li za ção e as po pu la ções são ur ba nas, o
pro ble ma mais im por tan te é o de sem pre go. Hou ve
uma luz e uma so lu ção. É uma re a li da de. Um eco no-
mis ta, na Índia, que es tu dou nos Esta dos Uni dos, pro -
fes sor Mu ham mad Yu nus, lan çou um li vro, que já li
qua tro ve zes, e su gi ro que esta Casa ins ta le uma co -
mis são para es tu dar mos, em Ban gla desh, o Gra me-
en Bank. Fiz fun ci o nar um ban co do povo no Pi a uí e
esta é a so lu ção, pois a que o go ver no apre sen tou
não vai dar cer to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – Se -
na dor Mão San ta, even tu al men te exer cen do a Pre si-
dên cia, que ro so li ci tar a V. Exª, em aten di men to ao que
foi acor da do pela Mesa, que fi na li ze seu pro nun ci a men-
to, uma vez que V. Exª ul tra pas sou em mais de qua tro
mi nu tos o seu tem po e há vá ri os ora do res ins cri tos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Pre si den te,
con clu i re mos ra pi da men te, di zen do ape nas que o Ban -
co do Povo é di fe ren te dos ou tros ban cos, mes mo os

es ta ta is, como o Ban co do Bra sil. É uma ins ti tu i ção para 
o po bre. Cem pa í ses já o ado tam. Os Esta dos Uni dos,
na épo ca de Bill Clin ton, re ce be ram o Pro fes sor Mu-
ham mad Yu nus. Ofi ci al men te, Bill Clin ton não lan çou o
ban co por que se ria uma ofen sa aos po de ro sos ban cos
mun di a is, como o BID e o Bird, mas man dou que o seu
se cre ta ri a do se le ci o nas se as re giões po bres dos Esta -
dos Uni dos para que ne las fos se ado ta do o ban co dos
po bres nos mol des do Gra me en Bank. 

No Pi a uí, fiz fun ci o nar um Ban co do Povo, o
ban co do po bre. O gran de Má rio Co vas, no seu go ver-
no, man dou Wal ter Ba rel li tam bém fa zer essa pro gra-
ma ção.

Eram es sas as nos sas su ges tões. É essa a ins -
pi ra ção que o PMDB traz, sen do a luz des te Go ver no.

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. Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Blo co
da Mi no ria.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio pela Li -
de ran ça do Blo co da Mi no ria e, em se gui da, ao Se na-
dor João Ca pi be ri be para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

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, a in dús tria ci ne ma to grá fi ca cor re o
ris co de ser du ra men te pe na li za da de vi do a sua in clu-
são na lis ta de pro du tos que po de rão ser tri bu ta dos
pelo ISS, nos ter mos do pro je to de lei nº 161/89, em
tra mi ta ção nes ta Casa.

O ISS, por ser um im pos to cu mu la ti vo, ou seja,
in ci de so bre a to ta li da de do fa tu ra men to, nos per mi te
afir mar que ele é ma lé fi co a Cul tu ra, pois one ra, des -
ne ces sa ri a men te, o pro du to fi nal.

Nos sa afir ma ti va se fun da men ta no fato de que,
para se pro du zir um fil me, vá ri as fa ses de vem ser ul -
tra pas sa das e so bre cada uma de las in ci de, de for ma
au tô no ma, o ISS.

Na mes ma li nha da in dús tria ci ne ma to grá fi ca
en con tram-se os di re i tos au to ra is, que tam bém po de-
rão ser igual men te pe na li za dos.

Con for me en ten di men to dou tri ná rio, di re i to au -
to ral não é uma pres ta ção de ser vi ços. Des sa for ma,
ja ma is po de ria ser fato ge ra dor do ISS.

Sem fu gir des sa ab sur da li nha de ra ci o cí nio res -
ta-nos res sal tar que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já se
ma ni fes tou no sen ti do de que, por se tra tar de lo ca ção
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de bens mó ve is, a mes ma não está qua li fi ca da como
ser vi ço, as sim sen do, não há que se fa lar na in ci dên-
cia do ISS.

Lo ca ção de bens mó ve is re pre sen ta uma obri -
ga ção de dar e não uma obri ga ção de fa zer (ou per mi-
tir a uti li za ção de um de ter mi na do bem), des sa for ma
não há que se fa lar em pres ta ção de ser vi ços (se ser -
vi ço al gum foi pres ta do).

O en ten di men to aci ma apre sen ta do está em
perfe i ta har mo nia com a mo der na ju ris pru dên cia e
com a dou tri na que rege a ma té ria.

Por fim, res ta-me so li ci tar ao no bre re la tor, se -
na dor Ro me ro Jucá, que aten da aos ple i tos des ses
im por tan tes seg men tos, e faça a ex clu são dos mes -
mos da ca te go ria de ser vi ços que po de rão ser tri bu ta-
dos pelo ISS.

Sr. Pre si den te, te nho um se gun do as sun to a tra -
tar, que ins pi ra enor me sen si bi li da de, e com ele se
pôs de acor do o Se na dor Tião Vi a na, Lí der do PT.

Uma ci da dã ni ge ri a na cha ma da Ami na La wal,
foi con de na da, al gum tem po atrás, à mor te pelo Tri-
bu nal Islâ mi co de Fun tua, na Ni gé ria. Ela que, na
ver da de, foi es tu pra da por um tio, é con de na da pela
mo ral is lâ mi ca por ter tido um fi lho sem ter con tra í do
o ma tri mô nio.

Vá ri os es ta dis tas do mun do in te i ro, à épo ca,
mo bi li za ram-se a fa vor de Ami na, en tre os qua is o
ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so que, mo -
dés tia à par te, foi ins ta do por ad ver tên cia mi nha. Fiz
essa ad ver tên cia na qua li da de de seu Lí der e de Par -
la men tar - qual quer um po de ria tê-la fe i to. Hou ve am -
pla re per cus são en tre os meus co le gas da Câ ma ra
dos De pu ta dos, à épo ca.

A pena de mor te foi so bres ta da, a con de na ção
fa tal, por tan to, foi adi a da. Ago ra, vol ta o as sun to à ba i-
la. Já tem data mar ca da para a exe cu ção de Ami na
La wal.

De mo cra tas, mo vi men tos de mu lhe res do mun -
do in te i ro têm es cri to ao Pre si den te da Ni gé ria pe din-
do-lhe que ex tin ga a pena. Per ce bo que S. Exª se sen -
te meio pe a do - pois é um de mo cra ta e acre di to que
pre ten da mu dar a Ni gé ria - por uma or dem que, se cu-
lar men te, está aci ma dele. 

O Bra sil, pelo Ita ma raty, na ges tão do ex-Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que, ofe re ceu asi lo po lí ti co a
Ami na La wal.

Na Co mis são de Re la ções Exte ri o res, a Se na-
do ra He lo i sa He le na to mou a ini ci a ti va de apro var
uma opor tu na ma ni fes ta ção da Co mis são, que já está 
na Emba i xa da da Ni gé ria.

O ape lo que faço hoje – e isso, com cer te za,
será re for ça do por to dos os Se na do res e pelo Lí der
da Ma i o ria Tião Vi a na – é no sen ti do de que o Pre si-
den te Lula te le fo ne para o Pre si den te da Ni gé ria e
peça pela vida de Ami na La wal por duas ra zões: pela
vida da ci da dã in jus ti ça da e vi o len ta da duas ve zes,
uma vez quan do foi es tu pra da e ou tra quan do tem a
sua vida ame a ça da e trans for ma da numa mor te len -
ta, sem pre es pe ran do o mo men to da con de na ção fa -
tal, e pela ame a ça que so freu como mu lher, por que o
ho mem que a es tu prou está sol to. Pa re ce-me que ele
tem o di re i to de fazê-lo, e a mu lher es tu pra da tem o di-
re i to si nis tro de mor rer.

Sr. Pre si den te, vou di zer, como se da ria, se
acon te ces se de fato, a exe cu ção de Ami na La wal.
Ela se ria en ter ra da até o pes co ço e ape dre ja da pe -
los ho mens que, pela mo ral is lâ mi ca – não con tes to
re li gião, mas con tes to o ma chis mo –, se sen tis sem
ul tra ja dos pelo cri me que ela não co me teu. Ser mãe 
não é cri me. Ser es tu pra da sig ni fi ca que ela é ví ti-
ma. Se al guém ti ves se que ser con de na do à mor te
– sou con tra a pena de mor te no Bra sil - se ria o tio
dela, o es tu pra dor.

Ami na La wal tem que ser res ga ta da na qui lo que 
lhe pos sa res tar de vida útil. Ela tem o di re i to de cri ar o 
seu fi lho ou fi lha - não sei o sexo do bebê - no Bra sil,
que já lhe ofe re ceu asi lo po lí ti co. A con de na ção à
mor te e a exe cu ção des sa se nho ra ca u sa-nos re pul-
sa e trans for ma-nos em se res me nos hu ma nos se
nos omi tir mos di an te de uma bru ta li da de ino mi ná vel,
que não con diz com o Bra sil de mo crá ti co que cons -
tru í mos.

Por tan to, o ape lo que faço é no sen ti do de que o
Pre si den te Lula te le fo ne ime di a ta men te ao Pre si den-
te da Ni gé ria e lhe peça, em nome das boas re la ções
do Bra sil com aque le país, que sus pen da a con de na-
ção à mor te de Ami na La wal e con ce da-lhe o di re i to
de vir para o Bra sil como asi la da po lí ti ca. Ela não co -
me teu cri me al gum e tem o di re i to pri má rio à vida.

Fica o ape lo ao Pre si den te Lula, e agra de ço a V.
Exª, Sr. Pre si den te, pela con des cen dên cia com este
Lí der.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Para uma co mu ni ca ção ina diá vel, con ce do a pa la vra
ao no bre Se na dor João Ca pi be ri be por cin co mi nu tos.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, devo
uma ex pli ca ção a esta Casa, por que, na pró xi ma se -
ma na, es ta rei au sen te acom pa nhan do a 14ª Re u nião
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do Co mi tê de Ne go ci a ção da Alca, que será re a li za da
em El Sal va dor.

Essa é a pri me i ra opor tu ni da de que o Par la-
mento terá de acom pa nhar as ne go ci a ções co mer ci a is
do co mi tê exe cu ti vo da Alca. Esta re mos pre sen tes, eu 
e o Se na dor Edu ar do Aze re do, além de re pre sen tan-
tes da so ci e da de ci vil. É iné di to o acom pa nha men to
do Par la men to e da so ci e da de ci vil nas dis cus sões do 
Co mi tê de Ne go ci a ção Co mer ci al. O Par la men to bra -
si le i ro acom pa nhou pou co, ao lon go des tes úl ti mos
doze anos, o ajus te es tru tu ral im pos to à so ci e da de
bra si le i ra pelo con sen so de Was hing ton, o ajus te es -
tru tu ral que le vou às pri va ti za ções, que le vou ao en di-
vi da men to in ter no e ex ter no e ao de sem pre go.

Essa é uma de ci são do Pre si den te Lula, que re -
sol veu mu dar a me to do lo gia de ne go ci a ção com os
pa í ses, na ten ta ti va de cons tru ir esse gran de Blo co
das Amé ri cas. Nes sa nova me to do lo gia, foi in tro du zi-
da já no Co mi tê Exe cu ti vo de Ne go ci a ção Co mer ci al
a pre sen ça do Par la men to e tam bém da so ci e da de ci -
vil. A de ci são do Go ver no é ne go ci ar os in te res ses do
con jun to do Mer co sul.

Faço esta co mu ni ca ção por que es ta rei au sen te
ao lon go da se ma na, mas, no meu re tor no, fa rei um
re la tó rio de toda a dis cus são no Co mi tê de Ne go ci a-
ção Co mer ci al.

E que ria me jun tar ao Se na dor Arthur Vir gí lio no
ape lo ao Pre si den te Lula para que Sua Exce lên cia te -
le fo ne ao Pre si den te da Ni gé ria pe din do cle mên cia
para essa mu lher que foi con de na da à mor te por um
cri me que não co me teu. Por tan to, jun to a mi nha voz
nes sa gran de cor ren te de luta pela li ber ta ção de uma
ví ti ma de es tu pro. Du pla men te ví ti ma, por que está
sen do con de na da à mor te.

Gos ta ria, aqui, de ma ni fes tar a mi nha so li da ri e-
da de, o meu de se jo de que o Pre si den te Lula faça
esse ape lo ao Pre si den te da Ni gé ria.

Qu e ria tam bém lem brar que te mos a pos si bi li-
da de, com a ins ta la ção da CPI que in ves ti ga rá o MST,
de co nhe cer não ape nas as ações po lí ti cas do MST,
mas tam bém as ati vi da des das co o pe ra ti vas, dos as -
sen ta men tos de re for ma agrá ria, e os pro du tos in cen-
ti va dos pelo mo vi men to. Enten do que ca be ria aqui,
no Par la men to, uma gran de ex po si ção dos pro du tos
das co o pe ra ti vas or ga ni za das pelo MST, des se lado
po si ti vo, que é o lado eco nô mi co das ati vi da des de -
sen vol vi das pe los tra ba lha do res sem ter ra, que,
quan do são as sen ta dos, não só ge ram em pre gos
como ge ram ati vi da de eco nô mi ca. Pa re ce-me mu i to
im por tan te para to dos me dir-se a im por tân cia eco nô-
mi ca da ação do MST. Assim, to dos nós te re mos um

co nhe ci men to pro fun do das ati vi da des po lí ti cas e
eco nô mi cas do MST.

Acre di to que essa será uma opor tu ni da de para
o Par la men to, para o Se na do, de ana li sar a es tru tu ra
fun diá ria in jus ta des te País, que, re pi to, vem do sé cu-
lo XVI, das ca pi ta ni as he re di tá ri as. Essa es tru tu ra
não mu dou no País. É por isso que o Bra sil é um país
in jus to, con cen tra dor de ren da, con cen tra dor da pro -
pri e da de da ter ra. Então, a nos sa ação, nes te mo-
men to, além, evi den te men te, de es ti mu lar e de pro-
mo ver o de sen vol vi men to eco nô mi co, o cres ci men to
eco nô mi co, mais do que nun ca tem que ser de pro-
mo ver tam bém a dis tri bu i ção da ri que za nes te País, e
a re for ma agrá ria é um ins tru men to po de ro so de dis -
tri bu i ção de ri que za.

Por tan to, Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do. No
meu re tor no, es ta rei aqui, fa zen do um re la tó rio com -
ple to das ne go ci a ções do Bra sil com os de ma is pa í-
ses da Amé ri ca, para que pos sa mos to mar de ci sões,
no Se na do, cons ci en tes e com co nhe ci men to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Val dir Ra upp.
V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos, Se na dor.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje a esta
tri bu na para de fen der a re to ma da do Pro gra ma de
De sen vol vi men to Ener gé ti co de Esta dos e Mu ni cí pi-
os (Pro de em), cri a do por de cre to pre si den ci al, em 27
de de zem bro de 1994, com di re tri zes so ci a is das
mais im por tan tes. Bas ta di zer que o pro gra ma tem
como ob je ti vo pos si bi li tar o su pri men to de ener gia
elé tri ca às po pu la ções mais ca ren tes, nos lo ca is mais 
iso la dos do nos so ex ten so ter ri tó rio. Des sa ma ne i ra,
es co las, pos tos de sa ú de, cen tros co mu ni tá ri os, igre -
jas, re ser va tó ri os d’água, la van de ri as, hor tas co mu ni-
tá ri as, ilu mi na ção pú bli ca, pos tos de co mu ni ca ção e
até pe que nos cen tros de aten di men to mé di co têm re -
ce bi do apo io do Pro de em.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, em plena
Semana Nacional de Defesa do Meio Ambiente,
convém lembrar que o Prodeem executa os seus
projetos em perfeita integração com a natureza e
respeito aos recursos existentes. Assim, quase todas
as suas iniciativas procuram viabilizar fontes locais de 
energia renovável, sobretudo as não poluentes, ou
seja, fonte solar, eólica, hidráulica e de biomassa, em
perfeita harmonia com o equilíbrio ecológico existente
nas áreas dos projetos. 
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Em 1999, o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia
(MME) as si nou con vê nio de co o pe ra ção téc ni ca e fi -
nan ce i ra com a em pre sa Cen tra is Elé tri cas do Nor te
(Ele tro nor te) para as ses so rar o Pro de em na exe cu-
ção dos seus pro je tos nos Esta dos da Re gião Nor te.

Em se tra tan do de ações das mais re le van tes
para me lho rar a vida das co mu ni da des ca ren tes da -
que las áre as si tu a das em ple no in te ri or da Flo res ta
Ama zô ni ca, a gran de pre o cu pa ção que tra go hoje a
este Ple ná rio é que o atu al con vê nio se en con tra com
seu pra zo de vi gên cia es go ta do. Di an te des sa si tu a-
ção, a qual quer mo men to os pro je tos de ins ta la ção de 
sis te mas de ge ra ção de ener gia, que es tão em fase
de exe cu ção, po de rão ser pa ra li sa dos, por que te rão
de aguar dar a as si na tu ra de um novo pro to co lo.

Apro ve i to a opor tu ni da de des te pro nun ci a men to
para in for mar aos no bres Se na do res e Se na do ras
que, atu al men te, en con tram-se ins ta la dos no Esta do
de Ron dô nia 160 sis te mas de ge ra ção fo to vol ta i ca,
ener gia de fon te so lar, aten den do a 83 co mu ni da des,
em 20 Mu ni cí pi os do Esta do. Gos ta ria de ci tar al gu-
mas lo ca li da des e co mu ni da des aten di das sa tis fa to ri-
a men te em Ron dô nia, gra ças às ações em pre en di-
das pelo Pro de em.

No Mu ni cí pio de Cam po Novo, na co mu ni da de
cha ma da Vila Rio Bran co, te mos um pos to de sa ú de
aten di do. No Mu ni cí pio de Co rum bi a ra, na co mu ni da-
de P. A. Adri a na, en con tra mos a es co la e o cen tro co -
mu ni tá rio lo cal. No Mu ni cí pio de Cos ta Mar ques, na
co mu ni da de de no mi na da São Vir gí lio, exis te uma es -
co la e o pos to de sa ú de. No Mu ni cí pio de Cu ju bim, na
co mu ni da de co nhe ci da como Li nha B90, há uma es -
co la aten di da pelo pro gra ma. No Mu ni cí pio de Go ver-
na dor Jor ge Te i xe i ra, na co mu ni da de de Co li na Ver -
de, exis te o pro je to exe cu ta do na Asso ci a ção dos
Pro du to res Ru ra is e em uma es co la do lu gar. O mes -
mo acon te ce nos Mu ni cí pi os de Gu a ja rá-Mi rim, na
co mu ni da de de Ca cho e i ri nha; em Ma cha di nho
D’Oeste, na co mu ni da de de San ta Ma ria; em Nova
Ma mo ré, na co mu ni da de 4ª Li nha do Ri be i rão; em
São Mi guel do Gu a po ré, na co mu ni da de Li nha 98; no
Mu ni cí pio de The o bro ma, na co mu ni da de Vila Pal ma-
res, Assen ta men to San ta Ca ta ri na, e no Mu ni cí pio de
Vi lhe na, na co mu ni da de Li nha 145.

É im por tan te sa li en tar que o tra ba lho do Pro de-
em não pára por aí. Con vém as si na lar que, até o fi nal
des te ano, caso não se ve ri fi que qual quer in ter rup ção
em seus tra ba lhos por fal ta de as si na tu ra de novo
con vê nio, há um cro no gra ma que pre vê a ins ta la ção
de mais 300 sis te mas de ge ra ção de ener gia so lar em 
nos so Esta do.

Como aca ba mos de ve ri fi car, a pre sen ça do
Pro de em é fun da men tal para o de sen vol vi men to do
Esta do de Ron dô nia e de ou tras re giões do País. To-
dos es ses equi pa men tos de in te res se pú bli co que fo -
ram aten di dos pelo pro gra ma – pos tos de sa ú de, es -
co las, cen tros co mu ni tá ri os e igre jas – pas sa ram a
res pon der de ma ne i ra bem mais efi ci en te às de man-
das dos seus usuá ri os.

Por ou tro lado, me re ce igual des ta que o po ten-
ci al de cres ci men to do Pro de em da qui para fren te.
Nes se sen ti do, es pe ra-se que o pro gra ma con si ga di -
men si o nar os seus in ves ti men tos nos pró xi mos anos.
Se gun do seus co or de na do res, as ne ces si da des são
da or dem de US$150 mi lhões, em mé dio pra zo, que
se ri am des ti na dos à com pra de no vos equi pa men tos
de ener gia so lar. No ano pas sa do, por exem plo, o Go -
ver no Fe de ral in ves tiu US$30 mi lhões na com pra de
nove mil sis te mas de ge ra ção de ener gia so lar.

É im por tan te não es que cer que todo o es for ço
fe i to até ago ra para man ter o pro gra ma em fun ci o na-
men to só tem tra zi do be ne fí ci os ao País. É evi den te
que, em gran de par te, os re sul ta dos po si ti vos al can-
ça dos pelo pro gra ma fo ram fa ci li ta dos pela ex tra or di-
ná ria ca pa ci da de ener gé ti ca so lar do Bra sil. Aliás, tal
ní vel de in so la ção, por si só, pode mu i to bem ali men-
tar cer ca de qua tro mi lhões de pro pri e da des ru ra is
em todo o ter ri tó rio na ci o nal, onde vi vem cer ca de vin -
te mi lhões de pes so as que ain da so frem com a fal ta
de ele tri ci da de.

Com me nos de nove anos de exis tên cia, o Pro -
de em apre sen ta, de ma ne i ra no tá vel, um ex ce len te
re sul ta do. Em seu pri me i ro ano de fun ci o na men to, fo -
ram de sen vol vi dos nove pro je tos pó los, por in ter mé-
dio da Pe tro bras. Em 1996, fo ram des ti na dos sis te-
mas para 116 co mu ni da des, be ne fi ci an do di re ta men-
te uma po pu la ção de 34 mil pes so as. Em 1997, o pro -
gra ma be ne fi ci ou 200 co mu ni da des, con tem plan do
68 mil pes so as. Em 1998, com a pi o ra da seca no Nor -
des te, o Pro de em to mou a ini ci a ti va de abrir uma fren -
te adi ci o nal para o abas te ci men to de água, e, numa
ação de emer gên cia, fo ram ad qui ri dos 800 sis te mas
de bom be a men to. Assim, o es for ço do Pro de em con -
se guiu be ne fi ci ar 1.322 co mu ni da des atin gi das pela
es ti a gem, qua se 350 mil pes so as no to tal. Em 1999, o 
pro gra ma ad qui riu 1.660 sis te mas ener gé ti cos e
1.240 sis te mas de bom be a men to. Par te des ses sis te-
mas fo ram ins ta la dos du ran te os exer cí ci os de 1999 e 
de 2000, e a ou tra par te, em 2001. Em de zem bro de
2001, o pro gra ma ad qui riu três mil sis te mas em re gi-
me turn-key, ou seja “cha ve na mão”.

Fi nal men te, em 2002, após essa pri me i ra eta pa
de in ten sa atu a ção, o Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia
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re sol veu re es tru tu rar a atu a ção do Pro de em. Com
esse ob je ti vo, Sr. Pre si den te, foi ela bo ra do um do cu-
men to in ti tu la do Pla no de Ação, que pre vê sua im ple-
men ta ção com re cur sos do Ban co Inte ra me ri ca no do
De sen vol vi men to – BID – e do pró prio Mi nis té rio das
Mi nas e Ener gia.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, gostaria
de terminar este pronunciamento dizendo que me
tornarei, daqui para frente, nesta Casa, um defensor
do Prodeem.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Val dir
Ra upp, gos ta ria de par ti ci par do seu pro nun ci a men to.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Com
imen so pra zer, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Qu e ria dar meu
tes te mu nho a esta Casa e ao Bra sil da sua com pe tên-
cia e de di ca ção no se tor ener gé ti co. Re cor do-me do
dia em que V. Exª vi si tou o Pi a uí e em que tive o pri vi-
lé gio de lhe con ce der a ma i or hon ra ria do Esta do, a
Grã-Cruz da Ordem Esta du al do Mé ri to Re nas cen ça.
V. Exª é um exem plo de po lí ti co do meu Par ti do. Mas,
por ques tão de jus ti ça, lem bro que essa ini ci a ti va par-
tiu de um lí der ele tri ci tá rio, lí der do sin di ca to, Pa u lo
Cha gas. O tra ba lho de de sen vol vi men to ener gé ti co
no seu Go ver no, no Esta do de Ron dô nia, atin giu até o 
Pi a uí. V. Exª foi re co nhe ci do quan do vi si tou Te re si na,
e tive o pri vi lé gio de lhe le var a ver os en can tos do
nos so del ta e do nos so li to ral. Sou tes te mu nha do
pres tí gio de V. Exª, ele i to para o Se na do, e de sua es -
po sa, ele i ta para a Câ ma ra Fe de ral. V. Exª fez re nas-
cer o so nho de Jus ce li no: ener gia e trans por te. V. Exª
tam bém é co nhe ci do lá como o ho mem que mais fez
es tra das no seu Esta do. Quis Deus que es ti ves se pre -
sen te aqui o Se na dor Tião Vi a na, Lí der des sa am pla
co li ga ção, que dá sus ten ta ção e luz ao Go ver no Lula.
Está aí um bom nome para ser o pri me i ro Mi nis tro do
PMDB: Se na dor Val dir Ra upp. Isso se da ria gra ças à
sua de di ca ção aos prin ci pa is ca mi nhos do de sen vol-
vi men to: ener gia e trans por te.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obri ga-
do, Se na dor Mão San ta, pelo seu apar te, que en ri-
que ce rá meu pro nun ci a men to, com cer te za.

Qu an do eu era Go ver na dor de Ron dô nia, tro ca-
mos ex pe riên cia com o Pi a uí tan to na área de trans -
por te quan to na área de ener gia elé tri ca. V. Exª fez um 
gran de tra ba lho no Pi a uí, no qual nos es pe lha mos.

Qu an to à su ges tão para ocu par o car go de Mi -
nis tro, cre io que, den tro do meu Par ti do, o PMDB,
com cer te za, há no mes mais ex pe ri en tes do que o
meu para as su mir Mi nis té ri os, se for o caso.

Con ti nu an do, Sr. Pre si den te, que ro di zer que
são inú me ros os mo ti vos que me le vam a as su mir
essa po si ção. Os mais im por tan tes são os ob je ti vos
que o ca rac te ri zam e os re sul ta dos que tem apre sen-
ta do em be ne fí cio de mi lha res de bra si le i ros que ha bi-
tam as re giões mais afas ta das do País. Assim, peço
ao Go ver no Fe de ral que as se gu re os re cur sos or ça-
men tá ri os de que o Pro de em ne ces si ta, para po der
con ti nu ar tra ba lhan do em be ne fí cio de tan tas co mu ni-
da des que ca re cem de ener gia, um bem con si de ra do
ba nal nos gran des cen tros do País.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, gostaria
ainda de falar sobre as linhas de transmissão de que
o meu Estado necessita.

O Pro de em foi e será ain da im por tan te nas co -
mu ni da des iso la das, as qua is nem mes mo as pró xi-
mas li nhas de trans mis são a se rem cons tru í das no
meu Esta do po de rão al can çar.

Há a li nha que liga Ji-Pa ra ná, no cen tro do Esta -
do de Ron dô nia, a Cos ta Mar ques, uma das re giões
mais dis tan tes, mais iso la das, já na di vi sa da Bo lí via.
Essa li nha pas sa rá por Alvo ra da, São Mi guel, Se rin-
gue i ras e São Fran cis co, aten den do a uma po pu la ção
de mais de 80 mil ha bi tan tes ao lon go da BR-429.

Há a in ter li ga ção ain da da vi zi nha Bo lí via. Po de-
mos es ten der uma li nha.Já que há hoje uma cer ta so -
bra de ener gia, com a cons tru ção da ter mo e lé tri ca a
gás na tu ral na ba cia do Ama zo nas, de Uru cum, po de-
re mos ven der ener gia à Bo lí via. Já que o Bra sil está
com pran do gás da Bo lí via, por que não ven der um
pou co de ener gia àque le país?

Essa li nha de trans mis são cer ta men te irá es tre i-
tar tam bém os la ços en tre o Bra sil, o meu Esta do de
Ron dô nia e o país vi zi nho, a Bo lí via, prin ci pal men te
com o De par ta men to de Beni, que ca re ce de ener gia
elé tri ca, tra ba lha ain da hoje com ener gia ge ra da a
mo to res e a óleo di e sel e está pre ci san do des sa ener -
gia do Bra sil.

Há ain da a in ter li ga ção na ci o nal do sis te ma,
que vai de Vi lhe na, pu xan do da su bes ta ção de Ji-Pa -
ra ná, até Ja u ru, uma ci da de no Mato Gros so, uma li -
nha tão im por tan te para a in ter li ga ção do sis te ma. Sa -
be mos que, até 2010, to dos os sis te mas iso la dos es -
ta rão in ter li ga dos ao sis te ma na ci o nal. Tra ta-se de
uma obra mu i to im por tan te tam bém.

Há ain da a li nha que vai de Jaru a Ma cha di nho,
uma ci da de dis tan te, a 150 qui lô me tros do eixo do le i-
to da BR-364, e da li nha de trans mis são, que pas sa
tam bém pe las ci da des de The o bro ma e Ana ri, aten -
den do a inú me ras lo ca li da des ao lon go des ses 150
qui lô me tros. Mais ain da: um li nhão, que vai de Por to
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Ve lho, pas san do por Jaci-Pa ra ná, Abu na, Mu tum,
Nova Ca li fór nia, até Extre ma, na di vi sa do Esta do do
Acre, que ain da não tem o re ba i xa men to da li nha de
trans mis são Por to Ve lho/Rio Bran co, a qual o Se na-
dor Tião Vi a na co nhe ce mu i to bem, pois se tra ta de
uma obra fan tás ti ca! Ocor re que esse re ba i xa men to
te ria que se guir uma li nha des de Por to Ve lho, pas san-
do por to das es sas co mu ni da des, pois cer ta men te
exis tem al gu mas lo ca li da des no Esta do do Acre que
pre ci sam tam bém des se re ba i xa men to, por que, nem
sem pre uma li nha de trans mis são é re ba i xa da em to -
das as co mu ni da des por onde pas sa, sen do pre ci so
cons tru ir uma li nha au xi li ar, se pa ra da da li nha-mes tra
de trans mis são.

Sr. Pre si den te, no pou co tem po que me res ta,
que ro fa lar dos pro je tos fan tás ti cos das usi nas do rio
Ma de i ra. Tra ta-se da cons tru ção de duas usi nas, a de
San to Antô nio e a de Gi ral, que vão ge rar sete mil me -
ga watts de ener gia para abas te cer todo o Nor te e o
Cen tro-Oes te, e, tal vez, ain da so bre ener gia para abas -
te cer ou tras lo ca li da des do Bra sil. Sr. Pre si den te, es sas
obras vão ge rar mais de vin te mil em pre gos di re tos,
além de ICMS, após a ge ra ção de ener gia, au men tan-
do, as sim, a re ce i ta do Esta do de Ron dô nia, o que ge ra-
rá ren da e ri que za para o povo do meu Esta do.

Sr. Pre si den te, ra pi da men te, que ro ain da fa lar a
res pe i to de um en con tro que se dará no Peru, na ci da-
de de Tru ji lo, nos dias 6, 7 e 8.

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

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pois
não, Se na dor Amir Lan do, com o ma i or pra zer.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Se na dor Val -
dir Ra upp, V. Exª brin da o Se na do com uma dis cus-
são so bre a ques tão ener gé ti ca do Esta do de Ron dô-
nia, que, po de ría mos di zer, é tam bém de in te res se
na ci o nal, so bre tu do quan do apon ta a so lu ção da
ener gia so lar para aten der às pe que nas co mu ni da-
des iso la das des te País. E não só Ron dô nia, o Acre, o 
Ama zo nas, o Ama pá, Ro ra i ma, o Pará, mas tam bém,
com ab so lu ta cer te za, vá ri as co mu ni da des do Nor -
des te e do Cen tro-Oes te tam bém ne ces si tam des sa
fon te de ener gia tão im por tan te, prin ci pal men te quan -
do a luz so lar é tão abun dan te nes te País. Na ver da-
de, te mos que ex plo rar mais essa for ma de ob ter
ener gia, que é tão ne ces sá ria ao de sen vol vi men to, ao 
pro gres so, ao bem-es tar das nos sas po pu la ções.
Mas V. Exª, ao abor dar es sas ques tões, pas san do em 
re vis ta os pro ble mas de Ron dô nia, re al ça a ques tão
das hi dre lé tri cas do rio Ma de i ra, pro je tos de in te res se
na ci o nal. O Pre si den te Lula, em Rio Bran co, Ca pi tal

do Acre, afir mou, com to das as le tras, a im por tân cia
des ses pro gra mas. Tam bém a Mi nis tra de Mi nas e
Ener gia, Dil ma Rous seff, tem sido ve e men te nas
suas de cla ra ções so bre a im por tân cia des sas obras e 
a ce le ri da de que S. Exª quer dar a pro je tos des sa na -
tu re za, ou seja, que vêm au men tar o po ten ci al ener -
gé ti co na ci o nal. No bre Se na dor, tra ta-se de ener gia
lim pa, não po lu en te, prin ci pal men te por que a re la ção
am bi en tal des sas bar ra gens é a me lhor pos sí vel, ín di-
ces mu i to pe que nos afe tam a na tu re za. Isso sig ni fi ca
que elas têm pre fe rên cia nes te mo men to, por isso, es -
ta mos en ga ja dos nes sa luta. Qu e ro, nes te mo men to,
afir mar a mi nha ade são a es ses pro je tos. V. Exª men -
ci o nou, de re lan ce, tam bém o ga so du to. É um ab sur-
do que, hoje, es te ja mos es pe ran do uma so lu ção ju di-
ci al a res pe i to de um tema que ofen de o bom sen so.
As ações pro pos tas pelo Mi nis té rio Pú bli co não têm a
mí ni ma ra zão de ser. Va mos pre ju di car, na cons tru-
ção do ga so du to, cer ca de mil e oi to cen tos hec ta res
de flo res tas, que se rão ime di a ta men te re cu pe ra dos,
re flo res ta dos, e, se não o re flo res tás se mos, V. Exª
bem sabe que a na tu re za se re com põe com mu i ta
agi li da de, com mu i ta pres sa, com a vo ra ci da de ama -
zô ni ca, com a vo ra ci da de tro pi cal. Enquan to isso,
atra sa mos me ses, anos, por que se es ta be le ce uma
que re la in de vi da, im pró pria e in con ce bí vel. Sa be mos
que, a cada dia, são que i ma dos, em Ron dô nia, um
mi lhão e cin qüen ta mil li tros de óleo di e sel para ge ra-
ção de ener gia ape nas na usi na de Por to Ve lho. Isso é 
uma afron ta e uma agres são ao meio am bi en te, à
eco no mia e aos co fres da Na ção! E quem paga é o
Bra sil in te i ro, por que sa be mos que há um sub sí dio
na ci o nal do sis te ma, o CCC, com o qual to dos con tri-
bu em para o con su mo da ener gia na Ama zô nia. Pa ra-
be ni zo V. Exª pelo pro nun ci a men to que faz. Pre ci sa-
mos ter bom sen so no tra to de ques tões tão im por tan-
tes para o Bra sil. Pre ser var o meio am bi en te é, so bre-
tu do nes te mo men to, pro du zir ener gia lim pa, a ener -
gia do gás de uru cum ou a ener gia da água abun dan-
te do rio Ma de i ra, e es sas duas hi dre lé tri cas são um
im pe ra ti vo na ci o nal.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – No bre
Se na dor Amir Lan do, V. Exª, que co nhe ce bem os
pro ble mas do nos so Esta do, in clu si ve já os vi ven ci ou
nas cri ses de ener gia elé tri ca, tam bém já con tri bu iu
mu i to, e, ago ra, como Lí der do Go ver no Lula no Con -
gres so Na ci o nal, po de rá con tri bu ir mais ain da para
que es sas obras, tão im por tan tes para o Nor te e para
todo o Bra sil, pos sam ser con cre ti za das, con clu í das.

Sr. Presidente, falava eu da interligação ou da
integração dos corredores de transporte do Brasil com o 
Peru e com os demais países andinos. Por isso, quero
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informar a V. Exas que acontecerá, em Trujilo, no Peru,
nos dias 6, 7 e 8, um encontro de quatro países, Brasil,
Colômbia, Equador e Peru, para discutirem, os
respectivos Ministros de Transportes e os Parlamentos
dos países envolvidos, esses corredores de integração
com o nosso País, para, de uma vez por todas,
fazermos essa ligação, essa aproximação com os
países vizinhos, há muitos anos almejada. 

Era o que ti nha para o mo men to.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Val dir Ra-
upp, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Mão San ta.

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 532, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go
218 do Re gi men to Inter no e de acor do
com as tra di ções da Casa, as se guin tes
ho me na gens pelo fa le ci men to do

Ex De pu ta do e Mi nis tro da Sa ú de, Car los San -
ta na, bri lhan te e ho nes to ho mem pú bli co.

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao

Esta do da Ba hia.
Sala das Ses sões, 4 de ju lho de 2003.  – Arthur

Vir gí lio, Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Com a pa -
la vra o Se na dor Arthur Vir gí lio e, em se gui da, o Se -
na dor Tião Vi a na, am bos subs cri to res do re que ri-
men to que aca ba de ser lido.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para fa zer um bre ve, la-
men tá vel e tris te re gis tro: aca ba de fa le cer, na ma nhã
de hoje, o ex-Mi nis tro Car los Sant’Anna. 

Ele foi De pu ta do Fe de ral pela Ba hia, foi Mi nis tro
da Sa ú de, no Go ver no Sar ney, e che gou a ser Lí der
de Par ti do. Um ho mem ín te gro – que teve um fi nal de
vida so fri do –, um ho mem hon ra do, um ho mem que
mor reu nos li mi tes da po bre za hon ra da que a sua
vida pú bli ca lhe po dia con fe rir. Por isso, Sr. Pre si den-
te, oral men te, to ma do de emo ção, co le ga dele que
fui, ami go dele que tive a hon ra de tam bém ser, ami go
de sua fa mí lia, peço à Casa um voto de pe sar. E mais

ain da: que isso tam bém seja co mu ni ca do à vi ú va, aos 
fi lhos e aos seus fa mi li a res.

Sr. Pre si den te, por ser uma per da mu i to gran de
para a vida pú bli ca, te mos que cri ar nes ta Casa, cada
vez com mais for ça, a idéia de que não so mos uti li ta-
ris tas, que sa be mos ho me na ge ar as pes so as que já
fo ram e não ape nas as que são.Aque las que já fo ram,
as pes so as ina ti vas na vida pú bli ca, são pes so as de
mé ri to, de va lor, e que fa zem fal ta. Ele, que es ta va au -
sen te, até pelo acon se lha men to que ja ma is ne ga ria a
ne nhum de nós, sá bio como era, cul to como era, hon -
ra do como sem pre foi o Mi nis tro Car los Sant’Anna,
de i xa em to dos os seus com pa nhe i ros e ex-co le gas
um tra vo de enor me amar gu ra, de enor me tris te za
com a no tí cia de sua mor te, pro vo ca da por di a be tes,
hi per ten são e pro ble mas car di o vas cu la res.

Em 1985, foi Mi nis tro da Sa ú de do Go ver no Sar -
ney. Em 1988, du ran te a Assem bléia Na ci o nal Cons ti-
tu in te, foi Lí der do Go ver no Sar ney. No ano se guin te,
ocu pou no va men te a Pas ta da Sa ú de. Um gran de ho -
mem, por tan to, que o Con gres so Na ci o nal per deu!
Um gran de ho mem que o Bra sil deve pran te ar!

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 Lí der do PT, Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca-

mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, se rei mu i to bre ve. De se jo ape nas pe dir per mis-
são ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio para as so ci ar a
mi nha as si na tu ra à dele nes se re que ri men to de pe sar
pelo fa le ci men to do ex-Mi nis tro San ta na. To dos os
Se na do res do Blo co de Apo io ao Go ver no ex pres sam
o seu sen ti men to nes sa as si na tu ra e, ao mes mo tem -
po, res pe i tam a bi o gra fia po lí ti ca, a his tó ria e o exem -
plo dado pela fi gu ra po lí ti ca do ex-Mi nis tro Car los
Sant’Anna. A ho me na gem do Se na do Fe de ral é jus ta
e o la men to, ne ces sá rio, nes te mo men to de per da de
ho mem pú bli co no Bra sil.

Sr. Pre si den te, tam bém gos ta ria de ex pres sar o
po si ci o na men to do Go ver no, no ple ná rio do Se na do
Fe de ral, quan to a Ami na La wal, con de na da pelo tri -
bu nal is lâ mi co de Fun tua, na Ni gé ria, fato que ge rou
re sis tên cia na co mu ni da de in ter na ci o nal que de fen de
os di re i tos hu ma nos.

O Se na dor Arthur Vir gí lio ci tou o exem plo do
ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que, que, com a pre o-
cu pa ção e a res pon sa bi li da de de um ho mem com in -
te res se num mun do me lhor e na pre ser va ção dos di -
re i tos hu ma nos na co mu ni da de in ter na ci o nal, teve a
gran de za de li gar para o Pre si den te da Ni gé ria e pe -
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dir-lhe uma re fle xão ma i or so bre essa sen ten ça, con -
se guin do o adi a men to da con de na ção.

Esse bom exem plo deve ser se gui do pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va. Espe ro
que Sua Exce lên cia tam bém li gue e faça a sua ma ni-
fes ta ção pon de ra da, den tro dos li mi tes do res pe i to à
so be ra nia e à au to de ter mi na ção dos po vos, para que
o Pre si den te da Ni gé ria re fli ta mais a res pe i to des sa
even tu al con de na ção, in flu en ci a do tam bém pela po lí-
ti ca de di re i tos hu ma nos que pa i ra em todo o Pla ne ta.

V. Exª, que pre si de a ses são, é um ho mem es tu-
di o so do cris ti a nis mo. Assim de i xo-lhe o exem plo de
São Pa u lo, um dos mais for tes al go zes do ape dre ja-
men to de Este vão, que de fen dia ape nas o cris ti a nis-
mo e idéi as de um mun do re li gi o so di fe ren te da que le
em que vi via a co mu ni da de de Cris to. Pa u lo, após
esse fato, pas sou por um pro ces so pro fun do e ra di cal
de con ver são, afir man do-se como o ma i or de fen sor
do cris ti a nis mo.

Esse tipo de con de na ção fe i ta na Ni gé ria ter mi-
na com a pes soa so ter ra da viva, com ex ce ção ape-
nas da ca be ça, re ce ben do pe dra das. Isso fere a dig ni-
da de hu ma na e qual quer prin cí pio de paz e de fe sa
dos di re i tos hu ma nos.

Por tan to, as su mo o com pro mis so de con ver sar
com o Lí der Mer ca dan te para que fa ça mos ges tão
jun to ao Pre si den te, a fim de que Sua Exce lên cia tam -
bém ten te con se guir uma re fle xão a mais do Pre si-
den te da Ni gé ria so bre esse epi só dio.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Casa en -
vi a rá o voto de pe sar, ao qual a Mesa tam bém se as -
so cia por ver na fi gu ra do ex-Mi nis tro Car los
Sant’Anna um dos ma i o res va lo res da ciên cia mé di-
ca, que fez dela a mais hu ma na das ciên ci as. Ele,
como mé di co, foi um gran de ben fe i tor da Hu ma ni da-
de e, nes ta so le ni da de, co in ci den te men te, es tão pre -
sen tes três mé di cos: o Se na dor Tião Vi a na, o Se na-
dor Mo za ril do e eu, que pre si do a ses são.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, do PPS de
Ro ra i ma.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, V. Exª
ob ser vou que se en con tram no ple ná rio três mé di cos:
o Pre si den te da ses são, eu, na tri bu na, e o Se na dor
Tião Vi a na, no ple ná rio.

Na mi nha for ma ção mé di ca, apren di que toda po -
si ção deve ser to ma da pre ce di da de exa mes de po is da
fe i tu ra de um di ag nós ti co ade qua do, por tan to nun ca por 
uma im pres são di ag nós ti ca, nun ca ape nas por se achar 

que é ou por adi vi nha ção. Por isso mes mo, Sr. Pre si den-
te, des de que as su mi o man da to nes ta Casa, e mes mo
an te ri or men te, quan do De pu ta do Fe de ral, te nho tido a
cu ri o si da de de fa zer o di ag nós ti co da atu a ção das
ONGs no Bra sil. No en tan to, não gos to de ge ne ra li za-
ções. Qu an do se en con tra uma des sas or ga ni za ções
pra ti can do atos ilí ci tos, não se pode di zer que to das
agem do mes mo je i to, as sim como, por que al gu mas de -
las são ver da de i ros exem plo para o Bra sil, não se deve
con clu ir que to das são sa cros san tas.

Por tan to, no meio des sas qua se du zen tas e cin-
qüen ta mil or ga ni za ções não-go ver na men ta is que exis-
tem no Bra sil, de fato mu i tas são sé ri as, e po de mos ci tar
vá ri as: o Insti tu to Ayrton Sen na, o Viva Ca zu za e as Apa -
es. Vá ri as de las, re al men te, são mu i to im por tan tes.

Eu re que ri a cons ti tu i ção de uma CPI para in-
ves ti gar es sas or ga ni za ções não go ver na men ta is e
fui seu Pre si den te. Embo ra te nha mos atra ves sa do
um pe río do de tur bu lên cia no Se na do, com cas sa ção
de Se na do res e ou tras CPI re le van tes sob o pon to de
vis ta do in te res se pú bli co ime di a to, como as CPIs do
Fu te bol e do Rou bo de Car gas, além de ou tras, con -
se gui mos con du zir nos sos tra ba lhos sem a pre o cu-
pa ção de es tar na im pren sa fa zen do de cla ra ções,
sob os ho lo fo tes, em bo ra te nha mos sido pro cu ra dos
por al guns ór gãos da im pren sa.

Assim, nos Ana is da Casa, essa CPI re gis trou a
con clu são de que pelo me nos dez des sas ONGs es -
ta vam, cla ra men te, pra ti can do atos ilí ci tos e no ci vos
não só a de ter mi na dos se to res da so ci e da de ou da
eco no mia, mas ao pró prio Bra sil. Um exem plo de las é 
a Fo cus on Sa ba ti cal, uma ONG com sede no Ca na dá
e nos Esta dos Uni dos, cuja ação era con ven cer os
pro du to res de soja bra si le i ros a não pro du zi rem, ofe -
re cen do-lhes, caso não plan tas sem o pro du to, o pa -
ga men to do que lu cra ri am com ele. Veja que ten ta-
ção, Sr. Pre si den te: se a pes soa plan tas se, te ria todo
aque le cu i da do de adu bar, co lher e ven der para ob ter
uma fa i xa de lu cro, en quan to essa ONG pa tro ci na va
os pro du to res para não fazê-lo.

Como so mos o pri me i ro pro du tor mun di al de
soja, o seu ob je ti vo era im pe dir que com pe tís se mos,
no mer ca do in ter na ci o nal, com os Esta dos Uni dos e o 
Ca na dá. Para eles, cujo in te res se prin ci pal sem pre foi 
o co mer ci al, isso era mu i to no ci vo. Assim, uti li za-
ram-se de uma ONG para fa zer um tipo de tra ba lho
que não po de ria ser re a li za do for mal men te, por in ter-
mé dio do Go ver no. O fato re pre sen ta uma agres são à
nos sa eco no mia e à so be ra nia na ci o nal, já que in flui
na nos sa ba lan ça co mer ci al e no mer ca do in ter no,
pois se a pro du ção de soja cair o pro du to en ca re ce rá
in ter na men te e isso de sem pre ga rá mu i ta gen te no
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cam po, mas esse é ape nas um exem plo das dez or -
ga ni za ções que fo ram in di ci a das pela Co mis são.

Sr. Pre si den te, es sas ONGs re al men te são mu i-
to po de ro sas e ouvi isso pelo me nos de dois Pre si-
den tes.

Qu an do o ex-Pre si den te Col lor as su miu, S. Exª
des fez um ato do ex-Pre si den te José Sar ney a res pe-
i to da de mar ca ção da área in dí ge na dos ia no mâ mis,
em Ro ra i ma e no Ama zo nas. O Pre si den te José Sar -
ney, de po is de con sul tar to dos os se to res, ho mo lo gou
um de cre to que cri a va a re ser va de ma ne i ra des con tí-
nua, co lo can do no meio dela uma flo res ta na ci o nal.
Por tan to, de qual quer for ma, não po de ria ha ver a uti li-
za ção pura e sim ples da que la área. E o que fez o Pre -
si den te Col lor? Veio em se gui da, pres si o na do jus ta-
men te por es sas ONGs, que es tão as so ci a das, in fe-
liz men te, ao Ban co Mun di al, ao BID e ao FMI, e im pu-
se ram uma re vo ga ção do de cre to do Pre si den te Sar -
ney e S. Exª en tão de mar cou toda uma área que re -
pre sen ta, Sr. Pre si den te, mais de 9 mi lhões de hec ta-
res para cer ca de 4 mil ín di os. Isso foi fe i to exa ta men-
te por pres são.

E ouvi, lá no Esta do do Acre, numa re u nião, o
Pre si den te Lula pre o cu pa do com a ques tão in dí ge na,
de uma área do meu Esta do, Ra po sa Ser ra do Sol,
ape lar para o Go ver na dor e para o Mi nis tro da Jus ti ça
no sen ti do de re sol ve rem logo essa ques tão, en con tran-
do uma so lu ção pa cí fi ca, por que Sua Exce lên cia não
agüen ta va mais as pres sões das ONGs eu ro péi as.

Ora, Sr. Pre si den te, esse cha ma do ter ce i ro se -
tor che gou a um ní vel que exi ge re al men te uma re fle-
xão. É im por tan te ter o ter ce i ro se tor vol ta do para a
so li da ri e da de, para o vo lun ta ri a do, para a pres ta ção
da ação no cam po so ci al, mas quan do se faz uma
aná li se, mes mo su per fi ci al, ob ser va-se que o gran de
foco des sas ONGs é a ques tão am bi en ta lis ta e in di-
ge nis ta. Não por aca so, por que é jus ta men te nes sa
ques tão, por exem plo, na mi nha Ama zô nia, que es tão
as gran des ri que zas. Não vou nem ci tar, Sr. Pre si den-
te, os mi ne ra is, a bi o di ver si da de, re pre sen ta da pela
fa u na, pela flo ra, bas ta ci tar um ele men to na Ama zô-
nia que já jus ti fi ca ria o gran de in te res se pe las ONGs:
a água. Na Ama zô nia está um quin to da água doce do 
mun do. E, hoje, já exis tem lo ca is no mun do em que
está se bri gan do por água. O Ca na dá já está ven den-
do água. Então, na ver da de, á água é o gran de mi ne-
ral, se as sim po de mos di zer, do fu tu ro, é a gran de im -
por tân cia que todo país de sen vol vi do está de olho. 

Mas, é ló gi co, além da água, te mos bas tan te mi -
ne ra is. Não só os co muns, como o ouro, o di a man te,
mas prin ci pal men te os de ter ce i ra ge ra ção, como nió -
bio, ti tâ nio, urâ nio, que re al men te são os mi ne ra is que 

in te res sam às gran des po tên ci as. Fora, evi den te men-
te, a ri que za da nos sa bi o di ver si da de que in te res sa à
in dús tria far ma cêu ti ca, os prin cí pi os ati vos da nos sa
fa u na, que nós não co nhe ce mos, mas que eles já têm 
in clu si ve pa ten te a do. Os prin cí pi os ati vos, tam bém,
da nos sa fa u na, por que sa be mos que até al guns in -
se tos, al guns sa pos, al gu mas co bras têm subs tân ci-
as que são uti li za das para pro du zir re mé di os.

Tudo isso nos leva, Sr. Pre si den te, como bra si-
le i ros, a pen sar de ma ne i ra isen ta, sem fun da men ta-
lis mos.

Não pos so ad mi tir quan do al gu mas pes so as, ao
se fa lar em ONG, não ace i tam qual quer ques ti o na men-
to a res pe i to, como se elas fos sem per fe i tas: elas não
po dem ser se quer su per vi si o na das, não de vem pres tar
con tas do di nhe i ro que re ce bem. Hoje, in clu si ve, a
ma i o ria de las vive de re cur sos pú bli cos. Por tan to, nem
po de ri am ser cha ma das de Orga ni za ções Não-Go ver-
na men ta is, por que es tão sen do fi nan ci a das com re cur-
sos pú bli cos, do con tri bu in te que paga im pos to.

Tra go hoje para ana li se jus ta men te um novo
pro ble ma en vol ven do de novo uma ONG, que está
tra çan do – tra çan do, Sr. Pre si den te! –, um pla no para
o Go ver no Fe de ral.

O Jor nal O Esta do de S.Pa u lo, do dia 1º de ju -
lho, traz uma ma té ria que diz o se guin te:

“Ambi en te. Mi nis tra re ce be pro pos tas
para bar rar des ma ta men to na Ama zô nia.
Do cu men to foi ela bo ra do pelo Mu seu Emí lio
Go el di [do Pará] e a ONG Con ser va ti on
Inter na ti o nal do Bra sil”.

Ora, Sr. Pre si den te, será que não te mos téc ni-
cos? Será que o cor re to não se ria os Go ver na do res
da Ama zô nia, os Par la men ta res da Ama zô nia sen ta-
rem- se à mesa para dis cu tir, para ela bo rar um pla no
in te li gen te que pu des se, de ma ne i ra ra ci o nal, tra tar
des sa ques tão do des ma ta men to da Ama zô nia? Até
por que tam bém essa ques tão é tra ta da de ma ne i ra
emo ci o nal, vi san do um mar ke ting ne ga ti vo para a
Ama zô nia. Fala-se em des ma ta men to como se a
Ama zô nia ti ves se a me ta de de sua área des ma ta da,
quan do se sabe que nem 12% da Ama zô nia foi to ca-
do pelo ho mem. Então, há uma sé rie de fal sos do cu-
men tos ci en tí fi cos que em bar gam es sas men ti ras
que são per ma nen te men te re pe ti das, e já se sabe
que uma men ti ra re pe ti da mu i tas ve zes ter mi na se
tor nan do ou sen do ou vi da como ver da de.

Não pos so en ten der cer tas con du tas. Faço até
um ape lo à Mi nis tra Ma ri na Sil va, que sei que é uma
na ci o na lis ta, uma bra si le i ra que nas ceu num Esta do
po bre da Ama zô nia, no sen ti do de des mis ti fi car mos
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al gu mas ques tões a res pe i to da Ama zô nia. A Ama zô-
nia, por exem plo, não é como é o Esta do do Acre; só.
Não é como é o Esta do do Ama zo nas. Ela tem vá ri os
ecos sis te mas. No meu Esta do te mos três ecos sis te-
mas di fe ren tes: te mos a mata clás si ca da Ama zô nia,
te mos os la vra dos de Ro ra i ma que equi va lem mais ou 
me nos aos cer ra dos do Cen tro Oes te e te mos a re-
gião de mon ta nhas que faze fron te i ra com a Gu i a na e
com a Ve ne zu e la. São re a li da des com ple ta men te di -
fe ren tes, no en tan to, para a gran de mí dia na ci o nal e
in ter na ci o nal, a Ama zô nia é só flo res ta, o que não é
ver da de.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Com mu i to pra zer, logo em se gui da, Se na dor José
Jor ge.

Mas, ain da as sim, va mos ver como está a le gis-
la ção hoje.

E qual é a pro pos ta des sa ONG e do Mu seu
Emí lio Go el di? Pro i bir, sim ples men te, por qua tro
anos, qual quer tipo de der ru ba da de uma mata, para
qual quer fi na li da de. Mas hoje, na Ama zô nia, o que
es ca par de re ser va am bi en tal, ou uni da de de con-
serva ção am bi en tal, que tem vá ri os ró tu los: par ques
na ci o na is, re ser vas eco ló gi cas e tan tos ou tros, o
cer to é que te mos hoje 8% do ter ri tó rio na ci o nal,
qua se todo na Ama zô nia, des ti na do a re ser vas am -
bi en ta is. E te mos 12% do ter ri tó rio na ci o nal já de-
mar ca dos para re ser vas in dí ge nas. Por tan to, 20%
do ter ri tó rio na ci o nal já es tão re ser va dos para isso.
Ago ra, na Ama zô nia, onde se con cen tra a ma i o ria
des sas re ser vas, o que es ca pa daí, ou é ter ra de vo-
lu ta, uma ques tão tam bém mu i to com ple xa e in de fi-
ni da, ou é pro pri e da de par ti cu lar. Pela le gis la ção
atu al, Sr. Pre si den te, na pro pri e da de par ti cu lar, o
pro pri e tá rio só pode des ma tar 20%, ou seja, só pode 
uti li zar 20% da sua área; se ti ver mata, por que se es -
ti ver no la vra do de Ro ra i ma não tem mata para des -
ma tar. Inclu si ve ele pre ci sa fa zer um tra ba lho sé rio,
ver da de i ro, para não en ga nar, por exem plo, o bra si-
le i ro que não saiu do Sul ou do Su des te e que tem
uma ima gem di fe ren te da Ama zô nia.

Fico re al men te per ple xo quan do vejo um mu seu,
com todo res pe i to – co nhe ço o Mu seu Emí lio Go el di,
for mei-me em Be lém – um mu seu e uma ONG apre-
sen ta rem para a Mi nis tra um tra ba lho para sus pen são
do des ma ta men to na Ama zô nia por qua tro anos. 

Mi nha su ges tão é que esse tema te nha uma dis -
cus são aber ta, an tes de vir como uma pro pos ta,
como uma lei do Go ver no, seja pre vi a men te de ba ti do

com as li de ran ças dos par ti dos, prin ci pal men te as li -
de ran ças no Se na do que re pre sen tam os Esta dos.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – O no bre ora -
dor me per mi te um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Logo em se gui da, Se na dor Amir Lan do.

No fim, as ví ti mas des sa po lí ti ca são os Esta dos.
A pa la vra fi nal, real, é que as ter ras são con fis ca das
pelo Go ver no Fe de ral, que não dá ne nhu ma con tra-
par ti da. Por exem plo, quan do tira de uma área que é
con fis ca da para ser uma re ser va in dí ge na ou uma re -
ser va eco ló gi ca, não se in de ni za o pro pri e tá rio que
es ta va lá. No meu Esta do, há uma fila de pes so as que 
fo ram ti ra das das di tas re ser vas in dí ge nas. Em ape -
nas duas dé ca das e meia, o nú me ro des ses ca sos
au men tou mil por cen to, en quan to a po pu la ção in dí-
ge na não au men tou nem trin ta por cen to.

Na ver da de, te mos que abrir essa ca i xa-pre ta.
Até re pe tin do o que dis se re cen te men te o Pre si den te
Lula, te mos que abrir essa ca i xa-pre ta e na ci o na li zar
esse pro ble ma, ti rar esse de ba te de meia dú zia de
tec no cra tas e de ONGs, tra zen do-o para o Con gres so
Na ci o nal, para o Se na do, para que pos sa mos ter cla -
re za do que re al men te está sen do fe i to. Se não es ta-
mos sen do ven di dos por pes so as que fi nan ci am al -
guns pes qui sa do res, por em pre sas mul ti na ci o na is
que fi nan ci am al gu mas ONGs. Bas ta di zer que o
nome des sa ONG é Con ser va ti on Inter na ti o nal do
Bra sil.

Mas que ro con ce der o apar te ini ci al men te ao
Se na dor José Jor ge, que me pe diu pri me i ro, e, em se -
gui da, ao Se na dor Amir Lan do, com mu i to pra zer.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Mo za-
ril do Ca val can ti, so li da ri zo-me com V. Exª pelo pro-
nun ci a men to, prin ci pal men te quan to à pre o cu pa ção
já de mons tra da an te ri or men te so bre a atu a ção das
ONGs, in ter na ci o na is e bra si le i ras, que atu am aqui no 
nos so País. A cri a ção des se novo se tor, o das ONGs,
é uma co i sa bas tan te me ri tó ria, mas atu al men te mu i-
tas ONGs são cri a das ba si ca men te para mo bi li zar re -
cur sos do Go ver no. Hoje em dia, o Go ver no faz uma
sé rie de res tri ções de na tu re za le gal para con tra tar,
pa gar, fa zer li ci ta ção etc., e, no Go ver no Pre si den te
Lula, do PT, ain da em ma i or quan ti da de, as ONGs es -
tão fa zen do tra ba lhos que efe ti va men te de ve ri am ser
fe i tos pelo Go ver no, sen do re mu ne ra das com re cur-
sos fe de ra is. Então, isso não é ONG, que sig ni fi ca or -
ga ni za ção não go ver na men tal. Essa se ria or ga ni za-
ção go ver na men tal pri va da; se ria a pri va ti za ção das
ações do Go ver no, o que o PT sem pre com ba teu.
Espe ra mos que não só no caso es pe cí fi co do Mi nis té-
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rio do Meio Ambi en te, mas em to dos os mi nis té ri os,
seja re al men te ve ri fi ca do o que o Go ver no deve fa zer.
Qu an do o tra ba lho for fe i to por uma ONG, que seja fe -
i to por meio de um con tra to de pres ta ção de ser vi ço,
como se ela fos se uma em pre sa. Se a ONG está sen -
do re mu ne ra da, tem de atu ar como uma em pre sa.
Cre io que a pre o cu pa ção de V. Exª com re la ção a isso 
é mu i to im por tan te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI – Agra de ço
mu i to o apar te de V. Exª, Se na dor José Jor ge. Em
meu Esta do, duas ONGs que tra tam da sa ú de in dí ge-
na re ce bem para aten der – veja bem – me nos de vin -
te mil ín di os, mais do que to das as pre fe i tu ras do in te-
ri or, que aten dem mais de tre zen tos mil ha bi tan tes!
Por tan to, al gu ma co i sa está er ra da nes sa his tó ria. Va -
mos in ves ti gar, va mos es cla re cer, va mos dar trans pa-
rên cia ao tra ba lho das ONGs. Aliás, há uma ONG que 
tem o nome de trans pa rên cia. No en tan to, elas não
que rem pres tar con tas.

Há um pro je to que saiu da CPI das ONGs e que
visa jus ta men te fa zer com que as ONGs, como qual -
quer ins ti tu i ção, como qual quer fun da ção, se sub me-
tam a um ca das tro, pres tan do con tas das ati vi da des
para cuja fi na li da de fo ram cri a das e pres tan do con ta
dos re cur sos que re ce bem do Po der Pú bli co, prin ci-
pal men te, e tam bém de par ti cu la res. Se de ves se ser
di fe ren te, não te ría mos por que in ter vir no fu te bol e
cri ar uma le gis la ção que co lo cou or dem nes sa ba-
gun ça da car to la gem. Quem paga in gres so para as -
sis tir aos jo gos de fu te bol é o ci da dão co mum. Mes mo
as sim, essa or ga ni za ção, que cap ta tan tos re cur sos,
deve pres tar sa tis fa ção das suas con tas.

É ne ces sá rio, por tan to, apro var esse pro je to,
que es ta va aqui e teve seu re tor no pe di do para a CCJ, 
a fim de que co me ce mos a or ga ni zar o cha ma do ter -
ce i ro se tor. Se ele é, como pro cu ra co lo car-se, algo
mu i to sé rio e que só age cor re ta men te, por que tem
medo de pres tar con tas? Por que tem medo de se
sub me ter à fis ca li za ção do Po der Pú bli co? Por que
tem medo, por exem plo, de pu bli car o seu ba lan ço e
di zer cla ra men te a ori gem dos seus re cur sos?

Con ce do o apar te ao ilus tre Se na dor Amir Lan do.
O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na-

dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª mais uma vez traz ao
Se na do da Re pú bli ca as sun to de ex tre ma re le vân cia,
so bre tu do para nós, ama zô ni das. Qu e ro fa zer coro
com V. Exª para di zer, prin ci pal men te em nome das
po pu la ções dos nos sos Esta dos, par ti cu lar men te do
Esta do de Ron dô nia, que não po de mos fi car alhe i os
à dis cus são de mo crá ti ca des te tema. As so lu ções
para a Ama zô nia de vem ser re ti ra das da qui lo que
seja o con sen so, o en ten di men to mé dio dos po vos da

Ama zô nia. Não po de mos abrir mão da dis cus são em
bus ca do me lhor ca mi nho. Afi nal, o nos so rumo, o
nos so des ti no, so bre tu do na de mo cra cia, tem de res -
pe i tar a von ta de das gen tes, e as nos sas gen tes têm
que fa lar, têm que di zer como pro ce der. É cla ro que
to dos que re mos de fen der o meio am bi en te. Não se -
rão me di das ex tre mas no pa pel que vão re sol ver os
fa tos. Os fa tos fa zem as leis, e não as leis fa zem os fa -
tos. Esta é a re a li da de a que te mos de nos cur var. Não 
há como in ven tar, en ga nar a si mes mo, en ga nar so -
bre tu do a opi nião pú bli ca. Qu e re mos es ta be le cer a
dis cus são de mo crá ti ca. É o mí ni mo que a Ama zô nia
exi ge, re cla ma, pos tu la e do que não abre mão.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Agra de ço, Se na dor Amir Lan do, o apar te de V. Exª,
um ama zô ni da, ho mem que co nhe ce mu i to bem essa
ques tão, ten do sido Re la tor de uma emen da cons ti tu-
ci o nal que visa tra zer para o Se na do a apre ci a ção da
cri a ção de re ser vas am bi en ta is e re ser vas in dí ge nas,
não no sen ti do de im pe dir a cri a ção de re ser vas in dí-
ge nas ou am bi en ta is, mas para sub me ter à apre ci a-
ção dos Esta dos, aqui re pre sen ta dos igual men te,
esse ver da de i ro con fis co de ter ra dos Esta dos.

Sr. Pre si den te, fa rei um ofí cio à Mi nis tra Ma ri na
Sil va – eu po de ria fa zer um re que ri men to for mal para
que a Mesa en ca mi nhas se um pe di do de in for ma-
ções so bre esse tema, mas vou fa zer um ofí cio. Há
pou cos dias, fiz um re que ri men to for mal de pe di do de
in for ma ções, e a Mi nis tra me res pon deu in for mal-
men te, o que me sen si bi li zou bas tan te. Foi a pri me i ra
vez que vi um Mi nis tro cum prir o pra zo para res pon-
der e fazê-lo de ma ne i ra in for mal, res pon den do di re-
ta men te ao Se na dor. Fi quei sen si bi li za do e ad mi ra do
com esse ges to da Se na do ra Ma ri na Sil va, hoje Mi -
nis tra do Meio Ambi en te e por isso não vou fa zer um
re que ri men to de in for ma ções, mas um ofí cio pe din do
que S. Exª me in for me, abrin do essa dis cus são, no
mí ni mo para o Se na do. Nós, da Ama zô nia – o ide al é
que fos se todo o Con gres so – não po de mos per mi tir
que a MP che gue pron ta e aca ba da, sem que pos sa-
mos mo di fi car qua se nada.

Fa rei esse ape lo, e es pe ro con tar com o apo io
do Se na dor Tião Vi a na – que é um ama zô ni da, ho-
mem cons ci en te da re a li da de da Ama zô nia – e de to -
dos os de ma is Se na do res.

Sr. Pre si den te, não há – até pela mi nha for ma-
ção, re pi to, de mé di co – pre ci pi ta ção em con clu ir o di -
ag nós ti co, nem em in di car um tra ta men to. Des de que
con clu í mos o tra ba lho da CPI, pre ten de mos apro var
as su ges tões da CPI, in clu si ve o pro je to que re gu la-
men ta a ação das ONGs. Sur pre en den te men te, hou -
ve pe di do para o pro je to vol tar para a CCJ. Não en ten-
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do o por quê, mas vol tou. Espe ro que seja ra pi da men-
te apro va do na que la Co mis são, dis cu ti do e apro va do
pelo Ple ná rio, por que não se está fa zen do nada de-
ma is, a não ser pe dir que as ONGs se jam fis ca li za-
das, ob ser va das, e que pres tem con ta à so ci e da de do 
que fa zem.

Por tan to – re pi to –, en vi a rei esse ofí cio à Mi nis-
tra, pe din do as in for ma ções e, pelo fato de ser uma
Par la men tar, que S. Exª nos en ca mi nhe a ma té ria an -
tes, para dis cu tir mos este cha ma do pro je to de sus-
pen são do des ma ta men to da Ama zô nia. Nin guém
des ma ta a Ama zô nia por des ma tar, só para ver o lu -
gar sem mata. E nin guém des ma ta tam bém só para
fa zer pas ta gem, o que se ria uma uti li da de. Des ma-
ta-se para fa zer agri cul tu ra. Os ín di os fa zem isto: des -
ma tam para fa zer suas ro ças e cons tru ir suas ca sas.

Aliás, tam bém nes se jor nal, no meio da no tí cia,
há ou tra in ver da de: “As ter ras in dí ge nas im pe dem a
de vas ta ção”. Não é ver da de. A prá ti ca dos ín di os é
exa ta men te des ma tar e plan tar; quan do se es go ta
essa ter ra, eles vão para ou tro lu gar, des ma tam e
plan tam; e fa zem isso todo o tem po. Em Ro ra i ma, co -
nhe ço vá ri os ca sos de re ser vas in dí ge nas que não
têm mais ma de i ra e vão pe dir, ao pro pri e tá rio vi zi nho,
per mis são para ti rar ma de i ra para cons tru ir as suas
pa lho ças, as suas ca si nhas.

Encer ro, Sr. Pre si den te, so man do-me ao ape lo
fe i to aqui pe los Se na do res Arthur Vir gí lio e Tião Vi a-
na para que o Go ver no bra si le i ro faça um pe di do de
cle mên cia em fa vor de Ami na La wal, por que não po -
de mos, no mun do ci vi li za do em que es ta mos vi ven do,
ain da ace i tar, pa ci fi ca men te, a pena de mor te, prin ci-
pal men te para quem, sa bi da men te, é ino cen te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si dên-
cia quer in for mar que o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti
ul tra pas sou em cin co mi nu tos e vin te e cin co se gun-
dos o seu tem po no seu sá bio pro nun ci a men to. A nos -
sa to le rân cia foi em ho me na gem a San to Este vão,
que foi ape dre ja do e que foi o ora dor bí bli co que mais
de mo ra va em seus ser mões.

A his tó ria da hu ma ni da de se re pe te quan do,
nes tes tem pos de glo ba li za ção, não se ou vem as pa -
la vras de Cris to: “Amai-vos uns aos ou tros. Não ma ta-
rás”. Um país do mun do, a Ni gé ria, con de na uma mu -
lher à mor te, a pe dra das, como San to Este vão mor -
reu. Esque ce ram-se tam bém des tas pa la vras de Cris -
to: “Ati re a pri me i ra pe dra quem não ti ver pe ca do”.

Qu e re mos nos as so ci ar às ma ni fes ta ções em
de fe sa de Ami na La wal, às ma ni fes ta ções do Lí der do 
PT, Se na dor Tião Vi a na, da Li de ran ça do PSDB, na
voz do Se na dor Arthur Vir gí lio, e do Se na dor Mo za ril-

do Ca val can ti, que in ter pre tam todo o sen ti men to e a
sen si bi li da de do povo da Re pú bli ca bra si le i ra e tam-
bém a nos sa pre o cu pa ção.

Te mos cer te za de que esta Casa, com 180 anos
de lu tas, onde ul ti ma men te te nho pre sen ci a do a co ra-
gem de nos pro nun ci ar mos con tra o po de ro so Pre si-
den te dos Esta dos Uni dos, de nos po si ci o nar mos con -
tra o di ta dor Fi del Cas tro, não se es qui va rá de seu de -
ver. Ago ra o pe di do é a fa vor do amor, da cle mên cia.

Inspi ra mo-nos no ex-Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so, que, nes se caso, trans mi tiu o sen ti-
men to des te País da paz e do amor e con se guiu que
essa pena fos se adi a da. Pe diu ele, ain da, per mis são
para que a con de na da se exi las se em nos so País.

Te mos cer te za de que o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va, com seus pro pó si tos e a sua per so na li-
da de cris tã, que tem se sa í do tão bem em to das as
suas in cur sões pela paz e pelo de sen vol vi men to do
mun do, ha ve rá de con se guir que o mun do se li ber te
de um fato como esse. Que vol te a pe dir ao Pre si den-
te da Ni gé ria cle mên cia e ofe re ça o nos so País para
asi lar aque la nos sa irmã, fi lha de Deus, con de na da.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
den te, pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Pela or-
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do, Lí -
der do Go ver no no Con gres so Na ci o nal.

Logo em se gui da, pela Li de ran ça do PMDB, ao
Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, é só para me as so ci ar ao co mi tê de cle -
mên cia hoje anun ci a do nes ta Casa, co mi tê que ob je-
ti va pre ser var a vida de Ami na La wal.

A Ni gé ria não pode con ti nu ar na bar bá rie. O
Pre si den te Lula en vi da rá to dos os es for ços no sen ti-
do, se não da ex tin ção, ao me nos da sus pen são da
pena. Cer ta men te ofe re ce rá à con de na da aqui lo que
o Bra sil já ofe re ceu no Go ver no Fer nan do Hen ri que: o 
asi lo po lí ti co.

Sr. Pre si den te, que ro di zer que o Pre si den te
Lula vai to mar to das es sas pro vi dên ci as. A sua sen si-
bi li da de não lhe per mi ti ria agir di fe ren te men te di an te
do ato ex tre ma men te des pre zí vel que é o ape dre ja-
men to de um ser hu ma no. A hu ma ni da de se co mo ve
e os bra si le i ros tam bém pul sam no sen ti do de bus car
a cle mên cia.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra, como Lí der do PMDB, ao Se na dor Ro me ro
Jucá, 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.

Em se gui da, ou vi re mos o ora dor ins cri to, o Se -
na dor José Jor ge, do PFL de Per nam bu co.

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, se rei rá pi do. Qu e ro fa zer ape nas
duas co lo ca ções.

A pri me i ra de las é pela Li de ran ça do PMDB:
que ro jun tar-me e jun tar a voz do PMDB às vo zes que
aqui so li ci ta ram ao Pre si den te Lula que atue de for ma
fir me e con sis ten te para aju dar Ami na La wal, ci da dã
con de na da na Ni gé ria pelo mo ti vo que to dos nós aqui 
co nhe ce mos. Que ela pos sa ter o per dão da sua con -
de na ção e que, se ne ces sá rio e se essa for a von ta de
da Ni gé ria, seja re ce bi da no Bra sil. O que aqui foi co -
lo ca do pelo Lí der Arthur Vir gí lio e pe los Se na do res
Tião Vi a na, Amir Lan do e Mo za ril do Ca val can ti é,
tam bém, uma po si ção do PMDB e nós que re mos aqui 
ex pli ci tar essa po si ção.

A se gun da ques tão que gos ta ria de re gis trar e so -
bre a qual gos ta ria de fa lar: na pró xi ma se ma na es ta rei
apre sen ta do uma pro pos ta à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos para que cri e mos um gru po de tra ba lho
na que la co mis são para dis cu tir ações con cre tas que
aju dem a re du ção das ta xas de ju ros no Bra sil.

Por que isso, Sr. Pre si den te? Eu anun cio aqui
com sa tis fa ção e que ro tam bém apla u dir, em nome
do PMDB, o se guin te: o Go ver no, a Fe bra ban e as
cen tra is sin di ca is as si na ram um pro to co lo de in ten-
ções para ten tar ba i xar o spre ad ban cá rio que hoje é
co bra do no Bra sil.

To dos nós sa be mos que a taxa de ju ros real co -
bra da do ci da dão é fru to de uma sé rie de so mas. Ela é 
fru to da taxa Se lic, so ma da ao ris co de em pres tar re -
cur sos e ao ris co de res ga tá-los por co bran ças ju di ci-
a is. Enfim, além da taxa Se lic, uma sé rie de com po-
nen tes efe ti va men te en ca re cem o di nhe i ro bra si le i ro.
Hoje es ta mos co bran do hi per ju ros no Bra sil – no che -
que es pe ci al, no car tão de cré di to –, ju ros ex tor si vos,
que pre ci sam ser ba i xa dos com con sis tên cia.

A pro pos ta é que, na Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, ana li se mos to dos os en tra ves, em con jun to
com o Ban co Cen tral e com os ma i o res ban cos bra si le i-
ros, para apro var mos leis que fa ci li tem a co bran ça da
dí vi da, o res ga te de bens, en fim, leis que fa çam que o
ris co de em pres tar re cur sos seja me nor e mais ba ra to.
Se isso ocor rer, es ta re mos be ne fi ci an do o ci da dão que

paga em dia e que hoje é obri ga do a pa gar ju ros al tos,
por que há pes so as que atra sam o pa ga men to, pes so as
que, es cu da das nas sis te má ti cas da lei, evi tam o pa ga-
men to ou a de vo lu ção do bem.

Esta mos num mo men to im por tan te: a Fipe re-
gis trou uma de fla ção de 0,16% no mês de ju nho. Te -
mos, en tão, to das as con di ções – in fla ção ca in do, tra -
ba lho con jun to do Con gres so, mu dan ça de leis e de
re gu la men tos – que po dem fa zer com que os ju ros
ba i xem no Bra sil.

Vou apre sen tar, na Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, na pró xi ma se ma na, essa pro pos ta. Espe ro
con tar com o apo io de to dos os par ti dos para, ra pi da-
men te, as sim como va mos fa zer na ques tão da se gu-
ran ça e do por te de ar mas, po der mos ana li sar e pro -
por ações con cre tas que mu dem a re gu la men ta ção e
a lei para pos si bi li tar tam bém a que da dos ju ros, além
da di mi nu i ção da pró pria taxa Se lic.

Peço a trans cri ção das ma té ri as que re gis trei e
agra de ço a opor tu ni da de.

Mu i to obri ga do

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

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

Go ver no, Fe bra ban e cen tra is sin di ca is as si nam
pro to co lo de in ten ção para ba i xar spre ad ban cá rio

Bra sí lia – O Go ver no as si nou nes ta quin ta-fe i ra
um pro to co lo de in ten ções com re pre sen tan tes da Fe-
de ra ção Bra si le i ra de Asso ci a ções de Ban cos
(FEBRABAN) e das cen tra is sin di ca is para cri ar um gru -
po de tra ba lho com o ob je ti vo de re du zir os ju ros co bra-
dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras dos tra ba lha do res.

Para pro mo ver essa que da, os ban cos te ri am
como ga ran tia o pa ga men to de seus em prés ti mos
des con ta do dos sa lá ri os dos fun ci o ná ri os.

O Go ver no vai es tu dar mu dan ças na le gis la ção
para per mi tir que os tra ba lha do res do se tor for mal da
eco no mia pos sam to mar em prés ti mos nos ban cos e
dar como ga ran tia uma par te de sua fo lha de pa ga-
men to. Se gun do o se cre tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio
da Fa zen da, Ber nard Appy, es sas al te ra ções de vem
vir sob a for ma de lei ou Me di da Pro vi só ria. Atu al men-
te, o de cre to nº 3.297 já per mi te que isso seja fe i to com 
ser vi do res pú bli cos, que, por este mo ti vo, têm aces so
a li nhas de cré di to com ta xas de ju ros en tre 30% e
3,9% ao mês. As ta xas do mer ca do hoje va ri am en tre
9% e 10% ao mês.
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Appy afir mou que ain da não é pos sí vel sa ber
para quan to es ses ju ros po dem cair, mas a ten dên cia
é que haja uma re du ção sig ni fi ca ti va. Se gun do ele, o
go ver no não vai in ter fe rir nes ta ne go ci a ção.

– A taxa vai ser de fi ni da nas ne go ci a ções en tre
as cen tra is e os ban cos. O mer ca do vai levá-la para
um ní vel mais ba i xo. A ten dên cia é que haja uma re -
du ção sig ni fi ca ti va, mas quem vai de fi nir isso é a con -
cor rên cia en tre as ins ti tu i ções - dis se Appy.

O se cre tá rio lem brou que o pa pel do go ver no
nes te pro ces so será o de de fi nir o mar co re gu la tó rio
para es tas ope ra ções, além de tor nar pú bli co e es ti-
mu lar este me ca nis mo.

O pre si den te da For ça Sin di cal, Pa u lo Pe re i ra
da Sil va, dis se que a mi nu ta do pro je to de lei será dis -
cu ti da pe los sin di ca tos. Ele de fen deu a in clu são na lei
de um per cen tu al má xi mo para o com pro me ti men to
sa la ri al com o em prés ti mo - não deve ul tra pas sar
25% em sua opi nião. Ele acha tam bém que a me di da
deve ser es ten di da aos apo sen ta dos.

O pre si den te da Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do-
res (CUT), Luiz Ma ri nho, afir mou que os ban cos po -
de rão re du zir os ju ros co bra dos no che que es pe ci al,
por exem plo, hoje en tre 9% e 10% ao mês, para algo
aba i xo de 3%.

– Aci ma de 3% é uma taxa mu i to alta para a li qui-
dez que os ban cos te rão de aba ter da fo lha de pa ga-
men to. Já fo mos pro cu ra dos por ins ti tu i ções fi nan ce i ras
in te res sa das no acor do e que ofe re ce ram ta xas mais
ba i xas do que 3%. É pos sí vel – dis se Ma ri nho.

As ins ti tu i ções fi nan ce i ras, con tu do, acham di fí-
cil uma que da des ta na tu re za nos ju ros co bra dos em
seus em prés ti mos em fun ção do ris co ofe re ci do pe los
tra ba lha do res e pe las em pre sas em que eles tra ba-
lham. Se gun do o di re tor da Fe bra ban e vice-pre si den-
te da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, Fer nan do da Cos ta,
atu al men te este tipo de em prés ti mo só pode ser con -
ce di do a fun ci o ná ri os pú bli cos. Os ju ros para es tas li -
nhas va ri am en tre 30% e 3,9% ao mês.

– A di fe ren ça é que os ser vi do res pú bli cos têm es -
ta bi li da de de em pre go. Ain da não está de ci di do qual se -
ria a taxa co bra da – dis se o di re tor da Fe bra ban.

Appy dis se que o se tor for mal da eco no mia po -
de rá re ce ber mu i to bi lhões de re a is se o acor do en tre
as cen tra is sin di ca is e os ban cos for mes mo as si na do.
Ain da não há um pra zo para que isso acon te ça.

– Esta mos fa lan do de vá ri os bi lhões de re a is se
esse pro ces so for apro va do. A idéia é que en tre em
prá ti ca o mais rá pi do pos sí vel. Mas isso ain da de pen-
de das ne go ci a ções das cen tra is com os ban cos –
dis se o se cre tá rio.

Fipe re gis trou de fla ção de 0,16% em ju nho
RIO – O Índi ce de Pre ços ao Con su mi dor (IPC)

me di do pela Fun da ção Insti tu to de Pes qui sas Eco nô-
mi cas (Fipe) re gis trou de fla ção de 0,16% em ju nho.
Os téc ni cos da Fipe já es pe ra vam de fla ção, mas me -
nor. Na ter ce i ra pré via de ju nho, o ín di ce re gis tra ra
alta de 0,09%. Em maio, a in fla ção apu ra da pela Fipe
foi de 0,31%.

A úl ti ma ba i xa ve ri fi ca da pela Fipe no IPC foi em
no vem bro de 2000, quan do o ín di ce fe chou com de -
clí nio de 0,05%. Des sa for ma, a de fla ção de 0,16%
em ju nho di vul ga da nes ta ma nhã rom pe uma ten dên-
cia lon ga de in di ca do res po si ti vos. Mas uma de fla ção
ma i or, de 0,23%, ha via sido apu ra da em fe ve re i ro de
2000.

Dois gru pos do IPC ti ve ram que da de pre ço no
mês pas sa do; ali men ta ção (–1,35) e trans por tes (–
0,95). O gru po ha bi ta ção su biu 0,47%; des pe sas pes -
so a is, 0,23%; sa ú de, 0,81%; ves tuá rio, 1,09%; e edu -
ca ção, 0,22%.

A Fipe cal cu la a cada se ma na as va ri a ções qua -
dris se ma na is (de 30 dias) do IPC para a fa i xa de ren -
da fa mi li ar en tre 1 e 20 sa lá ri os mí ni mos no mu ni cí pio
de São Pa u lo.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Ro me ro Jucá, V. Exª será aten di do de acor do com o
Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Jor ge, do
PFL de Per nam bu co.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. 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, em pri me i ro lu gar,
gos ta ria de apro ve i tar a opor tu ni da de, já que es tou na 
tri bu na, para ma ni fes tar a mi nha so li da ri e da de à ni ge-
ri a na Ami na La wal, que foi con de na da à mor te por ra -
zões ab so lu ta men te in jus tas e da qual ela foi ví ti ma.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que já ha via con -
se gui do adi ar a exe cu ção da pena de mor te e, ago ra,
es ta mos so li ci tan do que o Pre si den te Lula tam bém
in ter fi ra. Inclu si ve, o nos so Lí der do Go ver no no Con -
gres so Na ci o nal, Se na dor Amir Lan do, já dis se que o
Pre si den te Lula vai in ter fe rir. Por tan to, gos ta ria de
ma ni fes tar a nos sa so li da ri e da de, não só em nome do
nos so Par ti do, o PFL, como tam bém em nome dos
de ma is lí de res que es tão aqui pre sen tes.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Ouço V. Exª
com mu i to pra zer.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
José Jor ge, gos ta ria de in for mar ao Ple ná rio do Se na-

17208 Sá ba do  5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003    353ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



do Fe de ral que con ver sei há pou cos mi nu tos, aten-
den do à su ges tão do Se na dor Arthur Vir gí lio, com o
Che fe de Ga bi ne te da Pre si dên cia da Re pú bli ca, Gil -
ber to Car va lho, que de mons trou a mais ab so lu ta e
pron ta sen si bi li da de ao tema e às su ges tões apre-
sen ta das por to dos nós, Se na do res, dos di ver sos
par ti dos, em re la ção à so li da ri e da de ime di a ta que o
Bra sil deve re for çar a Ami na La wal. Ele tam bém dis se
que o Pre si den te Lula já es ta va sen si bi li za do em re la-
ção à ma té ria e que, se gu ra men te, ele le va ria o en ca-
mi nha men to su ge ri do por nós ao Pre si den te, para
que este pu des se in ter vir no caso e di a lo gar com o
Pre si den te da Ni gé ria a fa vor de um adi a men to e de
uma con di ção ou tra para a con de na ção de Ami na La -
wal. E con fir mou, in clu si ve, que re for ça rá o pe di do e a
de ter mi na ção do Go ver no bra si le i ro de so li ci tar o asi -
lo para essa con de na da, caso haja uma sen si bi li da de
por par te do Pre si den te da Ni gé ria. Trans mi to, en tão,
com mu i ta ale gria, a de ci são do Pre si den te Lula a fa -
vor dos di re i tos hu ma nos, como ocor reu na ges tão
an te ri or do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu i to obri ga-
do, Se na dor Tião Vi a na. Foi óti ma a no tí cia dada por
V. Exª.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
José Jor ge, per mi te-me tam bém um apar te?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Con ce do um
apar te ao Lí der Arthur Vir gí lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
José Jor ge, de ma ne i ra bas tan te te le grá fi ca, re gis tro
com agra do, o que não é sur pre sa: a sua po si ção de
de mo cra ta e de ci da dão pro fun da men te li ga do ao hu -
ma nis mo. E apro ve i to o seu dis cur so para so li ci tar ao
Lí der Tião Vi a na que trans mi ta ao Pre si den te Lula,
nes te epi só dio, o meu mais afe tu o so abra ço em fun -
ção do ges to – o qual não te nho ne nhu ma dú vi da de
que to ma rá, pois é do seu pas sa do fazê-lo – de pe dir
a ex tin ção da pena e re a fir mar o asi lo que já ha via
sido ofe re ci do pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que à
Ami na La wal. É pre ci so ofe re cer à Ni gé ria essa sa í da,
e se ria ex tre ma men te hon ro so para o Bra sil se nas
nos sas fron te i ras ela fos se cum pri da. Pa ra béns a V.
Exª e ao Pre si den te Lula pelo ges to que anun cia que
to ma rá. Mu i to obri ga do, Se na dor José Jor ge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu i to obri ga-
do, Se na do res Arthur Vir gí lio e Tião Vi a na. Essa é
uma ques tão que foi bas tan te tra ta da aqui no Se na do
e será re sol vi da a con ten to pelo Po der Exe cu ti vo,
atra vés do Pre si den te Lula.

Mas, Sras e Srs. Senadores, voltando ao tema
que me trouxe à tribuna, no final de maio próximo

passado, realizou-se, na Câmara dos Deputados, o
Seminário “Carvão Mineral – O Combustível do
Século XXI”. Oportuníssima iniciativa, Sr. Presidente,
pois devemos manter sempre sob o foco de nossas
atenções os fatos básicos seguintes: a) o Brasil
possui importantes jazidas de carvão mineral; b)
precisamos desenvolver um amplo programa de
construção de usinas térmicas, nos próximos anos e
décadas, a fim de complementar, otimizar e dar
segurança ao nosso parque de usinas hidrelétricas,
fonte principal da energia elétrica que move o País; c)
o carvão mineral é uma excelente alternativa como
combustível para acionar usinas termelétricas.

Sr. Pre si den te, há for tes ra zões, eco nô mi cas e
es tra té gi cas, para que, com ma i or in ten si da de do que
atu al men te, re cor ra mos ao car vão mi ne ral como op -
ção de ener gia pri má ria para nos sas tér mi cas. Te mos
em ope ra ção al guns bons pro je tos que, no en tan to,
to ta li zam ape nas 1.414 me ga watts, pro du zin do algo
como 2% de ener gia elé tri ca ge ra da no País. É pou co.
Alguns dos prin ci pa is pa í ses do mun do apói am-se
for te men te no car vão mi ne ral para ob te rem ener gia
elé tri ca. Em com pa ra ção com os nos sos 2%, a Aus -
trá lia apre sen ta 85% da ener gia ge ra da atra vés de
car vão mi ne ral; a Chi na, 70%; a Di na mar ca, 67%; os
Esta dos Uni dos, 57%; e a Ale ma nha, 52%.

Nes ses e em ou tros pa í ses, o car vão é a fon te
prin ci pal da ener gia elé tri ca, e o será por mu i tas dé ca-
das ain da, se gun do re cen tes pro je ções, pois as re ser-
vas mun di a is de car vão são abun dan tes. Enquan to pe -
tró leo e gás se es go ta rão, al gu mas pes so as di zem, em
cer ca de 50 a 100 anos, o car vão du ra rá sé cu los.

A uti li za ção do car vão com tec no lo gi as tra di ci o-
na is, ina de qua das e ul tra pas sa das es tig ma ti zou-o
como vi lão da po lu i ção e de pro ble mas am bi en ta is.
Sem pre as so ci a mos a ima gem de usi nas tér mi cas a
car vão a um meio am bi en te de vas ta do. Mas a atu al
re a li da de é ou tra. Nas úl ti mas dé ca das, tec no lo gi as
de com bus tão lim pa re du zi ram de mu i to as emis sões
po lu en tes das tér mi cas a car vão. Hoje em dia, há usi -
nas tér mi cas a car vão ope ran do den tro de ci da des
como Ber lim e Was hing ton, ca pi ta is da Ale ma nha e
Esta dos Uni dos, res pec ti va men te. No Bra sil, nos sos
pro je tos mais mo der nos já sa tis fa zem a le gis la ção
am bi en tal e po de mos me lho rar ain da mais esse de-
sem pe nho em pro je tos fu tu ros.

As ja zi das de car vão mi ne ral são nos sa ma i or
re ser va de ener gia. Mais do que pe tró leo ou gás. E
são fon tes cus te a das em mo e da na ci o nal, sem o
ônus cam bi al do gás na tu ral im por ta do, por exem plo,
da Bo lí via. Pelo car vão ener gé ti co, pa ga mos em real.
E te mos car vão, Sr. Pre si den te. Nos sas re ser vas so -
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mam 32 bi lhões de to ne la das. Mes mo que mul ti pli-
cás se mos por 10 o uso que fa ze mos do car vão como
fon te de ener gia elé tri ca, ain da as sim as re ser vas du -
ra ri am por mais 100 ou 150 anos.

Re fi ro-me a re ser vas co nhe ci das e me di das,
89% de las no Rio Gran de do Sul, 10% em San ta Ca -
ta ri na e 1% no Pa ra ná. Jus ta men te os Esta dos onde
es tão as tér mi cas a car vão em ope ra ção, como as
usi nas de Jor ge La cer da, Pre si den te Mé di ci e Can di-
o ta. Mas é pos sí vel que o Bra sil te nha mais car vão,
ain da não des co ber to. Pre ci sa mos pes qui sar e ana li-
sar me lhor, por exem plo, as ba ci as se di men ta res do
Acre, do Ama zo nas, jun to à fron te i ra com a Co lôm bia,
de Ro ra i ma e a ba cia do Par na í ba.

Espe ro, Sr. Pre si den te, que o atu al Go ver no dê
se qüên cia, e até ma i or di nâ mi ca, ao que se fez em
ma té ria de tér mi cas a car vão, nos anos 70, 80 e 90.
Há, hoje, pro je tos pen den tes que aguar dam a de fi ni-
ção em de ta lhes do mo de lo do se tor elé tri co.

Cabe, a pro pó si to, lem brar que, em 31 de mar ço
de 2000, de cre to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so ins ti tu iu um pro gra ma de in cen ti vo à uti li za-
ção do car vão mi ne ral nos Esta dos do Sul, com o ob -
je ti vo de au men tar a par ti ci pa ção do car vão na ma triz
ener gé ti ca, via ge ra ção com pe ti ti va de ener gia elé tri-
ca. O pro gra ma pre via a re cu pe ra ção am bi en tal das
áre as car bo ní fe ras de gra da das.

Vale tam bém men ci o nar a Lei nº 10.438, pu bli-
ca da em 29 de abril de 2002, ela bo ra da em sua re da-
ção ini ci al pelo Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia ao tem -
po em que fui ti tu lar da que la Pas ta e que teve como
Re la to res, no Con gres so, o en tão Se na dor Ge ral do
Althoff, no Se na do Fe de ral, e o De pu ta do José Car los
Ale lu ia, na Câ ma ra dos De pu ta dos, am bos do PFL.
Essa lei cri ou a Con ta de De sen vol vi men to Ener gé ti-
co e ins ti tu iu in cen ti vos para o car vão mi ne ral, vi san-
do, em prin cí pio, à du pli ca ção da pro du ção de car vão
no Bra sil.

Sr. Pre si den te é pre ci so que o Bra sil não es que ça,
por um só mo men to, dos be ne fí ci os que pode tra zer o
seu po ten ci al car bo ní fe ro. E não é só pelo seu uso prin ci-
pal, a ge ra ção de ener gia elé tri ca, nem so men te pelo im -
por tan te im pac to po si ti vo que a ex tra ção e uti li za ção do
car vão traz aos Mu ni cí pi os e re giões em que se dão es -
sas ati vi da des. O car vão tem o dom de es ten der seus
bons fe i tos eco nô mi cos e de cri a ção de em pre gos a di -
ver sos se to res. Para cada em pre go na mina, mu i tos ou -
tros são cri a dos em ou tras ati vi da des, prin ci pal men te in -
dus tri a is. Estu do da Fun da ção Ge tú lio Var gas dá esse
efe i to mul ti pli ca dor de em pre gos como sen do de 8,39,
isto é, para cada em pre go na mina, te mos mais de oito
em pre gos fora da mina. 

O car vão mi ne ral é usa do como fon te de ca lor
em di ver sos se to res in dus tri a is. Os seus sub pro du-
tos de que i ma nas usi nas tér mi cas são uti li za dos
em im por tan tes ati vi da des. O sul fa to de amô nia é
in su mo agrí co la, na for ma de fer ti li zan te. A cin za
leve é usa da na in dús tria ce râ mi ca. O ca lor e o va -
por po dem ser in su mos de in dús tri as que se ins ta-
lem na vi zi nhan ça da usi na.

Espe ci al men te atra en te é a idéia de for mar
com ple xos ex tra ti vos, ener gé ti cos e in dus tri a is con-
cen tra dos em tor no das mi nas. Alguns pa í ses já fa-
zem isso. A lo ca li za ção na tu ral da usi na é jun to à
mina, para evi tar o cus to do trans por te. Se a isso se
agre ga, pla ne ja da men te, a ins ta la ção das ade qua das
in dús tri as, cria-se uma gran de si ner gia. Essa aglo me-
ra ção em com ple xos in dus tri a is tam bém fa ci li ta e me -
lho ra o tra ta men to dos pro ble mas am bi en ta is.

O con ce i to de pla ne ja men to no car vão ener gé ti-
co deve, tam bém, es ten der-se à in dús tria pe sa da for -
ne ce do ra de equi pa men tos. Se um con jun to de usi -
nas a car vão é pla ne ja do com a de vi da an te ce dên cia
e a ne ces sá ria co or de na ção, a in dús tria de equi pa-
men tos pode pre pa rar-se para aten der ao pro gra ma.
Diga-se de pas sa gem que, atu al men te, o ín di ce de
na ci o na li za ção de equi pa men tos para usi nas a car -
vão é ma i or do que para usi nas a gás.

Em suma, o car vão mi ne ral é re cur so a ser con si-
de ra do, e al ta men te con si de ra do. O que deve ori en tar
nos sas es co lhas é a di ver si fi ca ção de fon tes, para que
não fi que mos na de pen dên cia de uma úni ca so lu ção.
Na ener gia elé tri ca, é fun da men tal que as sim seja, e
esta Casa tema a res pon sa bi li da de de al te rar o Exe cu-
ti vo para a ne ces si da de de di na mi zar-se o se tor.

Tudo in di ca que o car vão mi ne ral in gres sa no
sé cu lo XXI como uma fon te de com bus tí vel con fiá vel,
de ba i xo cus to, am bi en tal men te se gu ra e lar ga men te
dis po ní vel em es ca la mun di al.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – V. Exª
me per mi te um apar te, Se na dor José Jor ge?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Em se gui da,
con ce do o apar te a V. Exª.

E não po de mos ja ma is es que cer que o Bra sil
tem car vão em pro por ções ca pa zes de im pac tar po si-
ti va men te a eco no mia na ci o nal, es pe ci al men te no
que tan ge à pro du ção de ener gia elé tri ca.

Toda essa po ten ci a li da de da uti li za ção do car -
vão mi ne ral como fon te ener gé ti ca foi con tem pla da
na Lei nº 10.438, de 2002, a que me re fe ri an te ri or-
men te, por meio da cri a ção da Con ta de De sen vol vi-
men to Ener gé ti co – CDE, ela bo ra da pelo Go ver no
Fer nan do Hen ri que e apro va da pelo Con gres so.
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A CDE cri ou in cen ti vos que vi a bi li zam os em pre-
en di men tos do se tor e pre via o pra zo de mar ço de 2003
para en trar em vi gor. O atu al Go ver no, por su ces si vos
de cre tos, vem pos ter gan do sua im ple men ta ção, sen do
que o úl ti mo de les, sim ples men te de i xa de es ta be le cer
pra zo. Ve jam, um de cre to ig no ra uma lei apro va da pe las
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.
O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Se na-

dor José Jor ge, con si de ro mu i to opor tu no o pro nun ci-
a men to de V. Exª, so bre tu do no mo men to em que são
fe i tos es tu dos para uma re vi são com ple ta das nor mas
do sis te ma elé tri co bra si le i ro, para for ma ção de um
novo mo de lo, onde, não te nho dú vi da, deve-se in se rir
o car vão. Por tan to, ma ni fes to tam bém o meu en tu si-
as mo e o meu apo io a essa ques tão. Aliás, como Mi -
nis tro de Mi nas e Ener gia, o meu pri me i ro ato foi des -
cer numa mina de car vão, em Cri ci ú ma, San ta Ca ta ri-
na. Re co nhe ce mos ex pli ci ta men te a im por tân cia da
ter mo e le tri ci da de, fun da men tal para a se gu ran ça do
sis te ma, como V. Exª afir mou mu i to apro pri a da men te.
Enten do que é pre ci so que se apóie tudo o que for
pos sí vel nes sa área. Inclu si ve, em re la ção à con ta do
de sen vol vi men to ener gé ti co, o Go ver no Fe de ral deve
au xi li ar no de sen vol vi men to des sa nova tec no lo gia,
que já está em an da men to. O nos so car vão, como
bem as si na lou V. Exª, tem uma sé rie de pro ble mas:
pos sui alta quan ti da de de en xo fre, é po lu en te, é pou -
co efi ci en te. No en tan to, já exis te uma tec no lo gia nova 
para se evi tar esse tipo de pro ble ma. Po rém, é pre ci so
que haja efe ti va men te um apo io do Go ver no Fe de ral,
por meio não só da CDE, mas de ou tras ações, no
sen ti do de que isso ve nha a ser ex plo ra do de for ma
sis te má ti ca. É im por tan te, so bre tu do para o Rio Gran -
de do Sul e para San ta Ca ta ri na, a ex plo ra ção do car -
vão. De ve mos bus car qual quer tipo de in cen ti vo para
in se rir, cada vez mais, o car vão na ma triz ener gé ti ca
bra si le i ra. Lou vo o pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
José Jor ge, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não, vou 
ape nas res pon der ao Se na dor Ro dolp ho tou ri nho.

Se na dor, agra de ço a V. Exª pelo apar te. Re al-
men te, no pe río do em que V.Exª foi Mi nis tro de Mi nas
e Ener gia, foi mu i to ana li sa da a ques tão do car vão.
Te mos uma gran de re ser va des se mi né rio, que pode
ge rar uma ener gia elé tri ca de cus to ra zoá vel - não é a
mais ba ra ta -, e pode cum prir um pa pel im por tan te na
se gu ran ça do sis te ma. O car vão, di fe ren te men te do
gás, não tem a cláu su la take or pay no seu con tra to,

quer di zer, o ci da dão não é obri ga do a pa gar sem
usá-lo. Por tan to, seu uso deve ser in cen ti va do.

Cada uma das fon tes bá si cas de ener gia elé tri-
ca tem ca rac te rís ti cas pró pri as, vir tu des e de fe i tos.

Con ce do apar te ao Se na dor Pa u lo Paim.
O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor

José Jor ge, es ta va re pre sen tan do o Pre si den te José
Sar ney, no exer cí cio da Pre si dên cia, mas fiz ques tão
de che gar ao ple ná rio em tem po para cum pri men tar V.
Exª por tra zer o tema da ener gia vin cu la da ao car vão.
O Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho dis se mu i to bem que o
uso do car vão é fun da men tal para o Rio Gran de do
Sul, além de ser uma ques tão so ci al, pois po de rá ge rar
mi lha res e mi lha res de em pre gos nas re giões de Can -
di o ta, Char que a das, Tri un fo, que não têm mu i tas op-
ções de de sen vol vi men to. Infe liz men te, Can di o ta I,
Can di o ta II e Can di o ta III não es tão hoje com o po ten-
ci al que gos ta ría mos. O car vão, em pri me i ro lu gar, é
fun da men tal como ener gia. O tema do meu pro nun ci a-
men to de hoje é a ques tão do de sem pre go e, para ha -
ver o de sen vol vi men to, te mos que ter, cada vez mais, o 
po ten ci al da ener gia. O car vão, no Rio Gran de do Sul,
é en con tra do em enor me quan ti da de, um gran de po-
ten ci al que tem que ser mais bem-uti li za do. Cum pri-
men to V. Exª pelo seu dis cur so que tra ta de um as sun-
to na ci o nal, mas me sin to con tem pla do – e mu i to –
nes te mo men to, de vi do, prin ci pal men te, ao po ten ci al
da usi na de car vão, mi né rio que está hoje em gran de
par te de po si ta do no sub so lo da Re gião Sul. 

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Se na dor Pa -
u lo Paim, agra de ço a V. Exª pela sua par ti ci pa ção,
pois é um dos mais im por tan tes re pre sen tan tes do
Rio Gran de do Sul, Esta do que tem o ma i or po ten ci al
de car vão mi ne ral, con tan do com mais de 80% das
re ser vas bra si le i ras, como já afir mei no meu dis cur so.
As de ma is re ser vas es tão em San ta Ca ta ri na e no
Pa ra ná. É mu i to im por tan te que to dos nós es te ja mos
jun tos nes ta luta. Meu Esta do, Per nam bu co, não tem
car vão mi ne ral, mas mes mo as sim fiz este pro nun ci a-
men to que, na ver da de, é de in te res se na ci o nal. É im -
por tan te para o Bra sil que o car vão en tre na ma triz
ener gé ti ca.

Sr. Pre si den te, para en cer rar esta par te do meu
pro nun ci a men to – de po is, gos ta ria de fa zer uma pe que-
na co mu ni ca ção -, so li ci to ao Go ver no Fe de ral que res -
ta be le ça ime di a ta men te o pra zo para que o car vão vol te
a ser uti li za do na ma triz ener gé ti ca bra si le i ra.

Como já fa lei aqui an tes, exis te uma por ta ria do
Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia (*) adi an do a en tra da
des ses in cen ti vos para o car vão. Anti ga men te, ha via
uma pre vi são para mar ço de 2003, que foi adi a da,
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ten do sido mar ca dos no vos pra zos. E, ago ra, hou ve
um novo adi a men to, sem que ne nhum pra zo fos se
mar ca do. Então, é ne ces sá rio que lu te mos a fim de
con se guir que seja mar ca do um pra zo e que, efe ti va-
men te, essa con ta do de sen vol vi men to ener gé ti co co -
me ce a fun ci o nar. Te nho cer te za de que o Se na dor
Pa u lo Paim vai aju dar nes se tra ba lho.

Por tan to, Sr. Pre si den te, era o que eu gos ta ria
de fa lar so bre o car vão. Vou apro ve i tar os úl ti mos se -
gun dos que ain da me res tam, se V. Exª con cor dar,
para fa lar um pou co so bre a ques tão dos sem-ter ra no 
meu Esta do de Per nam bu co.

O meu Esta do é o que mais tem sido vi o len ta do
por es sas in va sões. Mais de oi ten ta pro pri e da des fo -
ram in va di das, e a vi o lên cia está au men tan do a cada
dia. São as sal tos a ca mi nhões, etc. Ou tro dia, fa lei
des ta tri bu na que eles des tru í ram a casa de um em -
pre ga do dos pró pri os en ge nhos. Tra ta-se de uma vi o-
lên cia que não tem am pa ro em ne nhu ma lei; não há
lei al gu ma que au to ri ze es sas ações. 

Ve nho aqui fa lar em nome de de ze nas, de cen -
te nas de pes so as do meu Esta do que me pro cu ra ram
e me pe di ram para que eu pro tes tas se pela ati tu de do 
Pre si den te Lula. Sua Exce lên cia, que re pre sen ta o
Esta do, não re pre sen ta mais o PT, não re pre sen ta
mais uma fac ção po lí ti ca e sim o Esta do bra si le i ro,
tem um grau de in ti mi da de tão gran de com es ses lí de-
res do MST a pon to de dar bis co i to na boca de um,
co lo car o gor ro na ca be ça de ou tro e an dar com uma
bola com o nome do MST. Essas ati tu des ti ve ram um
efe i to mu i to ne ga ti vo para Per nam bu co. Isso não
cons trói, isso vai au men tar a vi o lên cia e le var in se gu-
ran ça ao nos so cam po, à nos sa agri cul tu ra, que é um
dos pon tos al tos do nos so País e que terá uma gran de
sa fra este ano.

Como per nam bu ca no e sen do Per nam bu co um
dos Esta dos mais vi o len ta do por es sas in va sões, não
po de ria de i xar de dar a mi nha pa la vra de pro tes to,
pois en ten do que o Pre si den te, que de ve ria ser de to -
dos os bra si le i ros, está se as so ci an do a es sas ma ni-
fes ta ções ile ga is.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUN-
CIAMENTO DO SR. SENADOR JOSÉ
JORGE.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente,
Sras Senadoras e Srs. Senadores, no final de maio
próximo passado, realizou-se na Câmara dos
Deputados o Seminário “Carvão Mineral – O
Combustível do Século XXI”. Oportuníssima iniciativa,
Sr. Presidente, pois devemos manter sempre sob o foco

de nossa atenção os fatos básicos seguintes: a) o Brasil
possui importantes jazidas de carvão mineral; b)
precisamos desenvolver um amplo programa de
construção de usinas térmicas, nos próximos anos e
décadas, a fim de complementar, otimizar e dar
segurança ao nosso parque de usinas hidrelétricas,
fonte principal da energia elétrica que move o País; c) o
carvão mineral é uma excelente alternativa como
combustível para acionar usinas termelétricas.

Sr. Pre si den te, há for tes ra zões, eco nô mi cas e
es tra té gi cas, para que, com ma i or in ten si da de do que
atu al men te, re cor ra mos ao car vão mi ne ral como op-
ção de ener gia pri má ria para nos sas tér mi cas. Te mos
em ope ra ção al guns bons pro je tos que, no en tan to, to -
ta li zam ape nas 1.414 me ga watts, pro du zin do algo
como 2% da ener gia elé tri ca ge ra da no País. É pou co.
Alguns dos prin ci pa is pa í ses do mun do apói am-se for-
te men te no car vão mi ne ral para ob te rem ener gia elé -
tri ca. Em com pa ra ção com os nos sos 2%, a Aus trá lia
apre sen ta seus 85%; a Chi na 70%; a Di na mar ca, 67%; 
os Esta dos Uni dos, 57%; e a Ale ma nha, 52%. 

Nes ses e em ou tros pa í ses, o car vão é a fon te
prin ci pal da ener gia elé tri ca, e o será por mu i tas dé ca-
das ain da, se gun do re cen tes pro je ções, pois as re-
ser vas mun di a is de car vão são abun dan tes. Enquan -
to pe tró leo e gás se es go ta rão em cer ca de 50 anos, o 
car vão du ra rá sé cu los.

A uti li za ção do car vão com tec no lo gi as tra di ci o-
na is, ina de qua das e ul tra pas sa das es tig ma ti zou-o
como vi lão da po lu i ção e de pro ble mas am bi en ta is.
Sem pre as so ci a mos a ima gem de usi nas tér mi cas a
car vão a um meio-am bi en te de vas ta do. Mas a atu al
re a li da de é ou tra. Nas úl ti mas dé ca das, tec no lo gi as
de com bus tão lim pa re du zi ram de mu i to as emis sões
po lu en tes das tér mi cas a car vão. Hoje em dia, há usi -
nas tér mi cas a car vão ope ran do den tro de ci da des
como Ber lim e Was hing ton. No Bra sil, nos sos pro je-
tos mais mo der nos já sa tis fa zem a le gis la ção am bi-
en tal, e po de mos me lho rar ain da mais esse de sem-
pe nho em pro je tos fu tu ros.

As ja zi das de car vão mi ne ral são nos sa ma i or
re ser va de ener gia. Mais do que pe tró leo ou gás. E
são fon tes cus te a das em mo e da na ci o nal, sem o
ônus cam bi al do gás na tu ral im por ta do, por exem plo.
Pelo car vão ener gé ti co pa ga mos em real. E te mos
car vão, Sr. Pre si den te. Nos sas re ser vas so mam 32
bi lhões de to ne la das. Mes mo que mul ti pli cás se mos
por 10 o uso que fa ze mos do car vão como fon te de
ener gia elé tri ca, ain da as sim as re ser vas du ra ri am
por mais 100 ou 150 anos.

Re fi ro-me a re ser vas co nhe ci das e me di das,
89% de las no Rio Gran de do Sul, 10% em San ta Ca -
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ta ri na e 1% no Pa ra ná. Jus ta men te os Esta dos onde
es tão as tér mi cas a car vão em ope ra ção, como as
usi nas de Jor ge La cer da, Pre si den te Mé di ci e Can di-
o ta. Mas é pos sí vel que o Bra sil te nha mais car vão,
ain da não des co ber to. Pre ci sa mos pes qui sar e ana li-
sar me lhor, por exem plo, as ba ci as se di men ta res do
Acre, do Ama zo nas, jun to à fron te i ra com a Co lôm bia,
de Ro ra i ma, e a ba cia do Par na í ba.

Espe ro, Sr. Pre si den te, que o atu al go ver no dê
se qüên cia, e até ma i or di nâ mi ca, ao que se fez em
ma té ria de tér mi cas a car vão, nos anos 70, 80 e 90.
Há, hoje, pro je tos pen den tes que aguar dam a de fi ni-
ção em de ta lhes do mo de lo do se tor elé tri co.

Cabe, a pro pó si to, lem brar que, em 31 de mar ço
de 2000, de cre to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so ins ti tu iu um pro gra ma de in cen ti vo à uti li za-
ção do car vão mi ne ral nos Esta dos do Sul, com o ob -
je ti vo de au men tar a par ti ci pa ção do car vão na ma triz
ener gé ti ca, via ge ra ção com pe ti ti va de ener gia elé tri-
ca. O pro gra ma pre via a re cu pe ra ção am bi en tal das
áre as car bo ní fe ras de gra da das.

Vale tam bém men ci o nar a Lei nº 10.438, pu bli-
ca da em 29 de abril de 2002, ela bo ra da em sua re da-
ção ini ci al pelo Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia ao tem -
po em que fui ti tu lar da que la pas ta e que teve como
re la to res no Con gres so o en tão Se na dor Ge ral do
Althoff e o De pu ta do José Car los Ale lu ia, am bos do
PFL. Essa lei cri ou a Con ta de De sen vol vi men to
Ener gé ti co e ins ti tu iu in cen ti vos para o car vão mi ne-
ral, vi san do, em prin cí pio, à du pli ca ção da pro du ção
de car vão no País.

Sr. Pre si den te, é pre ci so que o Bra sil não es que-
ça por um só mo men to dos be ne fí ci os que pode tra -
zer o seu po ten ci al car bo ní fe ro. E não é só pelo seu
uso prin ci pal, a ge ra ção de ener gia elé tri ca. Nem so -
men te pelo im por tan te im pac to po si ti vo que a ex tra-
ção e uti li za ção do car vão traz aos Mu ni cí pi os e re-
giões em que se dão es sas ati vi da des. O car vão tem
o dom de es ten der seus bons efe i tos eco nô mi cos e
de cri a ção de em pre gos a di ver sos se to res. Para
cada em pre go na mina, mu i tos ou tros são cri a dos em
ou tras ati vi da des, prin ci pal men te in dus tri a is. Estu do
da Fun da ção Ge tú lio Var gas dá esse efe i to mul ti pli ca-
dor de em pre gos como sen do de 8,39!

O car vão mi ne ral é usa do como fon te de ca lor em
di ver sos se to res in dus tri a is. Os seus sub pro du tos de
que i ma nas usi nas tér mi cas são uti li za dos em im por-
tan tes ati vi da des. O sul fa to de amô nia é in su mo agrí co-
la, na for ma de fer ti li zan te. A cin za leve é usa da na in-
dús tria ce râ mi ca. O ca lor e o va por po dem ser in su mos
de in dús tri as que se ins ta lem na vi zi nhan ça da usi na.

Espe ci al men te atra en te é a idéia de for mar
com ple xos ex tra ti vos, ener gé ti cos e in dus tri a is con-
cen tra dos em tor no das mi nas. Alguns pa í ses já fa-
zem isso. A lo ca li za ção na tu ral da usi na é jun to à
mina, para evi tar o cus to do trans por te. Se a isso se
agre ga, pla ne ja da men te, a ins ta la ção das ade qua das
in dús tri as, cria-se uma gran de si ner gia. Essa aglo me-
ra ção em com ple xos in dus tri a is tam bém fa ci li ta e me -
lho ra o tra ta men to dos pro ble mas am bi en ta is.

O con ce i to de pla ne ja men to, no car vão ener gé-
ti co, deve, tam bém, es ten der-se à in dús tria pe sa da
for ne ce do ra de equi pa men tos. Se um con jun to de usi -
nas a car vão é pla ne ja do com a de vi da an te ce dên cia
e a ne ces sá ria co or de na ção, a in dús tria de equi pa-
men tos pode pre pa rar-se para aten der ao pro gra ma.
Diga-se de pas sa gem que, já atu al men te, o ín di ce de
na ci o na li za ção de equi pa men tos para usi nas a car -
vão é ma i or do que para usi nas a gás.

Em suma, o car vão mi ne ral é re cur so a ser con si-
de ra do, e al ta men te con si de ra do. O que deve ori en tar
nos sas es co lhas é a di ver si fi ca ção de fon tes, para que
não fi que mos na de pen dên cia de uma úni ca so lu ção.
Na ener gia elé tri ca, é fun da men tal que as sim seja, e
esta Casa tem a res pon sa bi li da de de aler tar o Exe cu ti-
vo para a ne ces si da de de di na mi zar-se o se tor.

Tudo in di ca que o car vão mi ne ral in gres sa no
sé cu lo XXI como uma fon te de com bus tí vel con fiá vel,
de ba i xo cus to, am bi en tal men te se gu ra e lar ga men te
dis po ní vel em es ca la mun di al. E, ja ma is es que cer, o
Bra sil tem car vão em pro por ções ca pa zes de im pac-
tar po si ti va men te a eco no mia na ci o nal, es pe ci al men-
te no que tan ge à pro du ção de ener gia elé tri ca.

Toda esta po ten ci a li da de da uti li za ção do car -
vão mi ne ral como fon te ener gé ti ca foi con tem pla da
na Lei nº 10.438 de 2002, a que me re fe ri an te ri or-
men te, atra vés da cri a ção da Con ta de De sen vol vi-
men to Ener gé ti co - CDE ela bo ra da pelo Go ver no Fer -
nan do Hen ri que e apro va da pelo Con gres so. A CDE
cri ou in cen ti vos que vi a bi li zam os em pre en di men tos
do se tor e pre via o pra zo de mar ço de 2003 para en -
trar em vi gor. O atu al Go ver no, atra vés de su ces si vos
de cre tos, vem pos ter gan do sua im ple men ta ção, sen -
do que o úl ti mo de les, sim ples men te de i xa de es ta be-
le cer pra zo. Ve jam, um de cre to ig no ra uma lei apro va-
da pe las duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
con cluo este pro nun ci a men to so li ci tan do que o Go-
ver no Fe de ral es ta be le ça, ime di a ta men te, o pra zo
para que o car vão vol te a ser uti li za do na ma triz ener -
gé ti ca bra si le i ra.

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

pa la vra ao Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria, ini ci-
al men te, de as so ci ar-me ao re que ri men to de voto de
pe sar, apre sen ta do pelo Se na dor Arthur Vir gí lio, pelo
fa le ci men to do ilus tre ba i a no Car los Sant’Anna.

Ex-Mi nis tro da Sa ú de e da Edu ca ção no Go ver-
no Sar ney, tam bém ex-De pu ta do Fe de ral pela Ba hia,
Sant’Anna foi Lí der do Go ver no na Câ ma ra du ran te a
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te.

Ho mem pú bli co ín te gro, que, ao lon go de sua
vida, sem pre tra ba lhou pela Na ção. Mor reu há pou co,
aqui em Bra sí lia, aos 72 anos, no Hos pi tal San ta Lu -
zia, em con se qüên cia de pro ble mas car di o vas cu la res
e com pli ca ções por di a be tes e hi per ten são.

Apre sen to mi nhas con do lên ci as a sua fa mí lia,
em meu nome e em nome do meu Par ti do, o PFL, re -
co nhe cen do que a Ba hia per deu um de seus fi lhos que 
mu i to tra ba lha ram pelo de sen vol vi men to do Esta do.

Qu e ro tam bém tra tar de um as sun to de ex tre ma
im por tân cia para a po pu la ção da ci da de de Sal va dor.
No dia 2 de ju lho, data mag na da in de pen dên cia da
Ba hia, o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, o Se na-
dor Cé sar Bor ges e eu tra ta mos aqui de um pro ble ma
mu i to gran de que afli ge a ci da de de Sal va dor: a pos -
sí vel pa ra li sa ção das obras do me trô, o me tro po li ta no
de Sal va dor, ame a ça do, ago ra, por fal ta de ver bas.

A pri me i ra eta pa des se sis te ma viá rio, o me trô
de Sal va dor, que com pre en de a li ga ção da es ta ção
de Pi ra já com a es ta ção da Lapa – vai do cen tro para
uma pe ri fe ria onde se con cen tra uma po pu la ção
gran de de ba i xa ren da –, está ame a ça da de pa ra li sa-
ção. Essa li ga ção, que é a pri me i ra de qua tro eta pas
do me tro po li ta no de Sal va dor, de ve rá aten der cer ca
de 200 mil pas sa ge i ros por dia, be ne fi ci an do uma po -
pu la ção de cer ca de 1,2 mi lhão de pes so as. Tra ta-se
de uma po pu la ção que so fre di a ri a men te com a fal ta
des se sis te ma de trans por te e que an se ia pela con ti-
nu i da de das obras e pala ina u gu ra ção do me trô.

O me tro po li ta no de Sal va dor é um em pre en di-
men to con jun to do Go ver no do Esta do da Ba hia e da
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Sal va dor com o Go ver no Fe de-
ral e o Ban co Mun di al. A União, jun ta men te com re cur-
sos do Ban co Mun di al, de ve rá en trar com US$150 mi -
lhões; a União, com re cur sos pró pri os, em con tra par ti-
da des se fi nan ci a men to do Ban co Mun di al, com
US$40 mi lhões; o Go ver no do Esta do da Ba hia e a

Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Sal va dor, com US$64 mi-
lhões; e a ini ci a ti va pri va da, com cer ca de US$53 mi -
lhões.

Con vém res sal tar aqui que a par ti ci pa ção do
Go ver no do Esta do e da Pre fe i tu ra é a ma i or en tre to -
dos os pro je tos de me tro po li ta no que es tão sen do
efe tu a dos no Bra sil atu al men te. Os de Re ci fe e de
Belo Ho ri zon te, por exem plo, têm 100% de par ti ci pa-
ção do Go ver no Fe de ral, ou seja, têm uma par ti ci pa-
ção in te gral. Aliás, con si de ro ex tre ma men te im por-
tan te que as sim seja, por que esse pro ble ma é, so bre-
tu do, do Go ver no Fe de ral. No me tro po li ta no de For ta-
le za, ex ce to a pri me i ra eta pa, a par ti ci pa ção do Go-
ver no Fe de ral tam bém será in te gral. No caso de Sal -
va dor, con si de ran do as par ti ci pa ções di re tas e in di re-
tas do Go ver no do Esta do da Ba hia e da Pre fe i tu ra
Mu ni ci pal de Sal va dor, atin gi re mos 30%. 

Cre io que, até pela ra zão de ter a ma i or par ti ci-
pa ção de um Go ver no es ta du al e mu ni ci pal, esse pro -
je to de ve ria ser tra ta do de for ma di fe ren ci a da pelo
Go ver no Fe de ral. Mas não é isso que está acon te cen-
do. E a ra zão de ter mos en tra do com um per cen tu al
tão alto era, no nos so en ten di men to, acre di tar que
isso vi ria fa ci li tar e ace le rar todo o pro ces so, bus can-
do re du zir o so fri men to des sa enor me po pu la ção que
de pen de do sis te ma de trans por te. Re pi to que, ape -
sar des sa gran de par ti ci pa ção do Go ver no do Esta do
e da Pre fe i tu ra, não te mos tido um tra ta men to di fe ren-
ci a do por par te do Go ver no Fe de ral.

Do Orça men to Fe de ral de 2002, que fi ca ram em 
res tos a pa gar, cer ca de R$19 mi lhões, só fo ram li be-
ra dos este ano cer ca de R$3 mi lhões. No Orça men to
de 2003, de R$63 mi lhões, nada foi li be ra do; nada,
ab so lu ta men te nada foi li be ra do até o pre sen te mo -
men to. No en tan to, o Go ver no do Esta do e a Pre fe i tu-
ra de Sal va dor cum pri ram a sua par te: já li be ra ram
cer ca de 20% do Orça men to e já es tão em pro ces so
de li be ra ção de ou tras par ce las. Foi essa li be ra ção do
Esta do, con jun ta men te com a li be ra ção da Pre fe i tu ra,
que per mi tiu que a obra não fos se pa ra li sa da.

Ve jam bem, ge ran do, di re ta e in di re ta men te,
cer ca de cin co mil em pre gos, é fá cil ve ri fi car o que a
pa ra li sa ção com ple ta de uma obra pode acar re tar.
Va mos ter de sem pre go em mas sa de ope rá ri os, que
não têm ou tra op ção de em pre go; va mos ter fa mí li as
pas san do ne ces si da de, sem que haja ra zão para
isso; sem que haja ra zão, re pi to, por que bas ta o Go -
ver no Fe de ral cum prir sua par te para que esse mal
seja evi ta do. É bom lem brar tam bém que uma pa ra li-
sa ção de obra, além do gra ve pro ble ma do de sem pre-
go, traz ou tras con se qüên ci as, como, so bre tu do, a de
tor nar a obra mais cara, o que só virá agra var o pro -
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ble ma da ne ces si da de de re cur sos fu tu ros para com -
ple tar o flu xo do em pre en di men to.

Qu e ria re pe tir o ape lo que fiz on tem aos Lí de res
Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca dan te, no sen ti do de atu a-
rem jun to ao Go ver no Fe de ral e aos Mi nis té ri os en vol-
vi dos para bus ca rem a so lu ção.

A pior co i sa que po de rá acon te cer, vol to a re pe-
tir, é a pa ra li sa ção da obra.

A so li ci ta ção que fiz aos Lí de res Alo i zio Mer ca-
dan te e Tião Vi a na di ri jo, ago ra, ao Pre si den te Lula:
Pre si den te, a po pu la ção da ci da de de Sal va dor re a li-
za di a ri a men te cer ca de dois mi lhões de vi a gens no
sis te ma de ôni bus, em cer ca de dois mil e du zen tos
ve í cu los, uti li zan do um sis te ma viá rio já li mi ta do pelo
pró prio cres ci men to da po pu la ção. Nos ho rá ri os de
pi cos exis tem enor mes con ges ti o na men tos e um
enor me des con for to a toda a po pu la ção.

Pre si den te, a ci da de onde Vos sa Exce lên cia
teve pos si vel men te uma das mais ex pres si vas vi tó ri-
as, aliás até com o apo io do nos so Par ti do, o PFL,
pede-lhe aten ção, pede-lhe que ve ri fi que exa ta men te
o que está acon te cen do, pede a sua in ter fe rên cia
para evi tar que as obras se jam pa ra li sa das e que haja 
de mis são em mas sa de ope rá ri os. É fá cil, bas ta que
se jam li be ra dos re cur sos já com pro me ti dos, já acer -
ta dos no cro no gra ma, sen do que par te de les, in clu si-
ve, já está de po si ta do na con ta do Go ver no bra si le i ro
em Nova Ior que.

É esse o ape lo que, no dia de hoje, que ria fa zer
des ta tri bu na, de uma for ma mu i to cla ra e ob je ti va,
pe din do a so lu ção des se pro ble ma.

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

pa la vra ao Se na dor Amir Lan do, do PMDB de Ron dô-
nia, Lí der do Go ver no no Con gres so Na ci o nal.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si-
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, Pla tão nos traz um diá -
lo go mu i to in te res san te en tre The uth e o rei Tha mus.
The uth, se gun do a len da, te ria sido um deus egíp cio a 
quem fora con sa gra do o pás sa ro Íbis. E, tam bém, se -
gun do a len da, te ria sido o in ven tor dos nú me ros, da
Ge o me tria, da Astro lo gia, dos jo gos de azar e do al fa-
be to. Ten do fe i to isso, le vou o seu co nhe ci men to ao
Rei Tha mus, que lhe per gun tou de que ser vi ria, qual a 
van ta gem de ter des co ber to ou in ven ta do o al fa be to.
E The uth res pon deu: “Ser ve para des per tar a me mó-
ria”. Ao que re pli cou o rei Tha mus: “Pois para mim me
pa re ce jus ta men te o con trá rio, por que os ho mens,
ser vin do-se des ses ca rac te res, co lo ca rão tudo no pa -
pel e não con ser va rão nada na me mó ria”.

Sr. Pre si den te, pa re ce-me atu al esse diá lo go, se 
é que exis tiu, e re ve la bem o mo men to que vi ve mos.
Esta mos per den do a me mó ria. Tudo está no pa pel, ou 
na ima gem, mais do que no pa pel. Esque ce mo-nos
de qual foi a con du ta pre si den ci al ao lon go des se seis 
me ses de Go ver no, so bre tu do com re la ção à ques tão
fun diá ria, à ques tão da ter ra, da agri cul tu ra, da re for-
ma agrá ria. O Pre si den te com pa re ceu a di ver sos
even tos, a di ver sas fe i ras agro pe cuá ri as e ali fes te jou
a pro du ção da gran de pro pri e da de, a pro du ção agrí -
co la, a pro du ção pe cuá ria, mon tou em tra tor e teve
vá ri os ges tos de sim pa tia, afe tu o si da de e cor di a li da-
de. Sem pre afá vel, re ce beu pre sen tes, lem bran ças e
a im pren sa bra si le i ra re gis trou tudo, está no pa pel.

Mas isso não con ta, não dá a di men são de que
o Pre si den te tem sido o me di a dor des sa ques tão
agrá ria bra si le i ra, onde, de um lado, está o la ti fún dio,
a gran de pro pri e da de, a pro pri e da de pro du ti va sa u-
da da pela Na ção, pelo Pre si den te Lula, e, do ou tro, os 
sem-ter ra.

É uma ma té ria an ti ga, que per pas sa a his tó ria
bra si le i ra, Sr. Pre si den te, a ma triz la ti fun diá ria do Bra -
sil, que tem ori gem nas do na ta ri as, do re gi me ses ma-
ri al. É um tema que plas mou a tes si tu ra fun diá ria do
Bra sil, a sua for ma de ocu pa ção, à mar gem ou den tro
da lei, se gun do o que era, num pri me i ro mo men to, um 
di re i to re i nol e, em se gui da, o re gi men to ge ral, as car-
tas de do a ção das ca pi ta ni as he re di tá ri as, que em ba-
sa ram a for ma ção ter ri to ri al do Bra sil.

Não há dú vi das de que sem pre foi a gran de pro -
pri e da de que re a li zou, em gran de par te, a ocu pa ção
do Bra sil. Assim foi o pe río do do ci clo do açú car, onde
as ses ma ri as de ram ori gem à for ma ção dos en ge-
nhos. Enfim, o ci clo da pe cuá ria, do gado avan çou pe -
las Mi nas Ge ra is, por que o gado avan çou car re gan do
a si mes mo e tra zen do a si mes mo de vol ta à ci vi li za-
ção, ao mer ca do de con su mo.

Enfim, não ve nho aqui, Sr. Pre si den te, para
mos trar como acon te ceu esse pro ces so de ocu pa ção
do solo pá trio, mas para di zer que a Lei nº 601 tam -
bém con sa grou o re gi me da gran de pro pri e da de na
le gi ti ma ção e no re co nhe ci men to do do mí nio pri va do
das ter ras pú bli cas. Por que sa be mos que as ter ras
nas ce ram pú bli cas e, com o ato de con quis ta de Ca -
bral, pas sa ram à Co roa Por tu gue sa. E, em se gui da,
co me ça ram exa ta men te os des ta ques do pa tri mô nio
pú bli co, como fa lei, do sis te ma ses ma ri al.

Sr. Pre si den te, esse é um pro ces so de ocu pa-
ção que já co nhe ce mos mu i to. Por isso, nes te Bra sil,
de po is de cin co sé cu los de la ti fún dio, re cla ma-se a
re for ma agrá ria, con sa gra da, so bre tu do, no Esta tu to
da Ter ra, que é a Lei nº 4.504, de 1964. Nes se pon to,
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nes se im pe ra ti vo da re for ma agrá ria, eu, an tes de ser
par la men tar, quan do ad vo ga do do Incra, em 1977,
pe ran te a Câ ma ra dos De pu ta dos, na CPI ins ta la da
para tra tar de ati vi da des li ga das ao Sis te ma Fun diá rio
Na ci o nal, com pa re ci e fa lei que tí nha mos um mo de lo
la ti fun diá rio que de sa fi a va a Na ção há mais de qua tro
sé cu los.

Por tan to, o Sis te ma Fun diá rio bra si le i ro, cal ca do
no mo de lo la ti fun diá rio, atra ves sa, por mais de qua tro
sé cu los, des de a sua gê ne se no sis te ma das do na ta ri-
as. Em se gui da, fa la va que se ri am mais de 9 mi lhões
de bra si le i ros do ou tro lado dos cer ca dos e dos li mi tes
das pro pri e da des, com fome de la ti fún dio para sa ci ar
aqui lo que era a es pe ran ça de ter o que co mer, de ter
onde mo rar, de ter dig ni da de e ci da da nia.

Sr. Pre si den te, este tema foi es que ci do por lon -
go tem po. Tal vez eu te nha sido um dos Par la men ta res
que mais pro du ziu do cu men tos e pro nun ci a men tos
nes se sen ti do. Evo co essa pri ma zia não por qual quer
ve le i da de pes so al, mas por que isso tem sido a pe dra
de to que, tem sido a mi nha par ti ci pa ção, até di ria, re -
pe ti ti va, nes te Con gres so e so bre tu do no Se na do da
Re pú bli ca. Te nho mos tra do a im por tân cia de dis tri bu i-
ção da ter ra como um prin cí pio da jus ti ça so ci al. Mas,
na hora em que se fala em re for ma agrá ria, aque les
que es ca mo te i am as suas ver da de i ras in ten ções aí
en con tram um pre tex to in sig ni fi can te, não para ata car
pes so as, mas para ata car o pro gra ma da re for ma
agrá ria. Esta é a re a li da de, Sr. Pre si den te!

E nós, que vi mos o Pre si den te da Re pú bli ca, em 
di ver sas ma ni fes ta ções, apla u dir a pro pri e da de pro-
du ti va, en ten de mos ab so lu ta men te nor mal essa ati tu-
de, e te mos que sa u dar os pro du to res da ri que za na -
ci o nal, so bre tu do os pro du to res ru ra is, se jam pe que-
nos, gran des ou mé di os, en fim, de to dos os ta ma-
nhos, to dos eles são bem-vin dos na pro du ção agrí co-
la do País. Mas quan do o Pre si den te ves te o boné, é
um sím bo lo, é algo me nor, é uma for ma de um diá lo go
cor di al – vol to a di zer –, afe tu o so, um diá lo go que se
es ta be le ce com um mo vi men to que exis te, e quem
não sabe que exis te esse mo vi men to está ig no ran do
a re a li da de so ci o e co nô mi ca e po lí ti ca bra si le i ra. Esse
mo vi men to com ple ta vin te anos. Esse mo vi men to,
que deve se guir a lei, e se às ve zes a ex tra po la to dos
con de na mos, por que a de mo cra cia é o go ver no das
leis, não é go ver no das pes so as. A de mo cra cia é so -
bre tu do o im pé rio da lei. “Fora da lei, não há sal va-
ção”, dis se Rui, e nós to dos re pe ti mos. O Pre si den te
da Re pú bli ca é o che fe do Po der Exe cu ti vo, sub mis so
às leis. Nin guém du vi da da sin ce ri da de e da au ten ti ci-
da de de mo crá ti ca do Pre si den te Lula. Essa pro fis são
de fé na de mo cra cia Sua Exce lên cia o fez des de o

dis cur so de pos se, e tem re pe ti do por di ver sas ve zes.
E é isto que te mos que en ten der: esse ges to do boné
não é um ges to a fa vor de ile ga li da des, mas é um ges -
to a fa vor do diá lo go, do en ten di men to e do con sen so,
e não do con fron to! Não po de mos in ci tar a so ci e da de
a um con fron to com o MST. Qu e re mos que o MST pa -
u te sua con du ta e suas ações den tro da lei. Toda ile -
ga li da de será re pu di a da. Dis so nin guém du vi da. Isso
o Go ver no tem cla ro como mis são de exe cu tor e cum -
pri dor da lei. 

Mas a in to le rân cia, às ve zes, ex ce de-se a si
mes mo. Como dis se Bal ta sar Gra cián – e V. Exª co -
nhe ce o tex to da A Arte da Pru dên cia –: “Os sá bi os
são os me nos to le ran tes, já que mu i ta ciên cia ad qui ri-
da lhes di mi nui a pa ciên cia”. Ora, Sr. Pre si den te, a ou -
tra re gra que Gra cián tam bém lem bra, de Epí te to, que 
é a re gra mais im por tan te da vida, con sis te em sa ber
to le rar as co i sas. E aí digo eu: quem não to le ra os ou -
tros tal vez não to le re a si mes mo. E é esta até uma
ques tão psi co ló gi ca da crí ti ca que, não ten do um mo -
ti vo ma i or, uma ra zão de con te ú do, uma ra zão de
subs tân cia, se ape ga a um ges to do boné, que é um
ges to afá vel, amis to so, ami gá vel, um ges to de quem
quer con ver sar, de quem quer en ten di men to, de
quem quer um ca nal do diá lo go. E nes se pon to se co -
lo ca toda a in to le rân cia, não con tra o Pre si den te, tal -
vez con tra o tema re for ma agrá ria.

Que a re for ma agrá ria será re a li za da, dis so eu
não te nho ne nhu ma dú vi da! É a ca u sa da mi nha vida.
Des de a mi nha ten ra ju ven tu de de di quei-me a este
pro ces so, no qual acre di to, por que é a for ma de re a li-
zar a fun ção so ci al da pro pri e da de. É a fun ção so ci al
da pro pri e da de que está em jogo, e a pro pri e da de
tem que re a li zar a fun ção de ser um bem de pro du-
ção, um bem de ge ra ção de re cur sos, de ri que za, de
ren da e de fe li ci da de para a gen te bra si le i ra, nes te
País con ti nen tal. Há ter ra. Há tan ta ter ra de boa qua li-
da de. Há ter ra para to dos. Há ter ra so bre tu do para re -
a li zar mos uma re for ma agrá ria jus ta, or de i ra, den tro
da lei. E va mos re a li zá-la! Va mos bus car os re cur sos,
en ge nho e arte, por que o Go ver no está em pe nha do
em re a li zar a re for ma agrá ria.

Mas, Sr. Pre si den te, será que nos es que ce mos
das ati tu des do Pre si den te Lula ao lon go des ses seis
me ses?! Por di ver sas ve zes Sua Exce lên cia mos trou
um ges to amis to so para com toda a clas se pro du to ra
na área ru ral. E mos trou, com toda gran de za d’alma,
por in ter mé dio do diá lo go – in clu si ve é isso que o Pre -
si den te quer que con ti nue com a clas se ru ra lis ta,
aliás, Sua Exce lên cia até já mar cou um en con tro para 
ou vir am bas as par tes. O Pre si den te quer ser o me di-
a dor para re a li zar o de sen vol vi men to eco nô mi co e
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so ci al; e a re for ma agrá ria é um pres su pos to do de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al. Os pa í ses de sen-
vol vi dos pas sa ram por um pro ces so de re for ma agrá -
ria. O que não po de mos é con ti nu ar com essa con-
cen tra ção bru tal de ren da, Sr. Pre si den te! Aqui os nú -
me ros são cada vez pi o res! Hoje, 10% de têm 90% do
ter ri tó rio na ci o nal, e 90% de têm ape nas 10% das ter -
ras agrí co las. Nós te mos que in ver ter esse qua dro!
Mas quan do se fala, por que se ves te o boné, é um
ges to, mas não um ges to de ile ga li da de, é um ges to
de con cór dia, de en ten di men to. Não po de mos ir para
o con fron to. O con fron to é o caos so ci al, é a su ble va-
ção de um se tor da so ci e da de con tra o ou tro, é uma
guer ra fra tri ci da. Não que re mos mi lí ci as, nem in va-
sões! Não que re mos nada mais do que a ocu pa ção
or de i ra e con du zi da pelo Po der Pú bli co. O Go ver no
está con clu in do um pla no na ci o nal de re for ma agrá -
ria, e este pla no há de nor te ar os pas sos do de sen vol-
vi men to no cam po. O Go ver no, nes se pri me i ro mo-
men to, pre o cu pou-se fun da men tal men te em ofe re cer
o cré di to fá cil para a pro pri e da de fa mi li ar, o cré di to fa -
mi li ar para o pro du tor agrí co la, a fim de que ele pu-
des se ul tra pas sar as bar re i ras da bu ro cra cia e ter
aces so ao cré di to para ga ran tir o seu as sen ta men to.
Por que não adi an ta as sen tar no vas fa mí li as se as atu -
a is são des pe ja das por for ça das cir cuns tân ci as, pela
mi sé ria, pe las di fi cul da des de per ma nên cia no cam po!

Ora, o que se vê hoje é que não há um ar gu men-
to ma te ri al de con te ú do para cri ti car o Pre si den te. O
ges to do boné! Um ges to sin ge lo, um ges to sim ples,
um ges to hu ma ni tá rio, um ges to de com pa nhe i ris mo,
um ges to que não ofen de, de ma ne i ra ne nhu ma, a
gran de za na ci o nal. Mas os sá bi os são in to le ran tes e
não que rem que um Pre si den te da es tru tu ra po pu lar
de Lula go ver ne a sua ma ne i ra, a sua se me lhan ça,
com sim pli ci da de, com aqui lo que é o pró prio ca ris ma
do en ten di men to com o povo bra si le i ro. É a for ma, é o
es ti lo, e não é um es ti lo ile gal.

Não po de mos trans for mar o Pre si den te da Re -
pú bli ca numa es tá tua de már mo re fria, sem vida, sem
sen ti men tos e sem sen so. Pelo con trá rio, o Pre si den-
te da Re pú bli ca é essa fi gu ra es cul pi da no seio do
povo bra si le i ro, que veio go ver nar o Bra sil e o faz den -
tro da lei e da or dem. O Pre si den te teve a opor tu ni da-
de de afir mar essa po si ção no con tro le que o Go ver no
tem da eco no mia. Os ín di ces eram alar man tes e,
hoje, a in fla ção e o câm bio es tão sob con tro le. E o que 
que re mos? Cri ti car o Pre si den te pelo ges to do boné. 

Ora, Sr. Pre si den te, o Bra sil me re ce uma dis cus-
são mais sé ria. Va mos tra zer à ba i la o con te ú do da re -
for ma agrá ria, va mos ver até onde o Con gres so está
dis pos to a ino var, dar ce le ri da de e apro var do cu men-

tos le gis la ti vos que dêem a ela uma vi a bi li da de rá pi-
da, jus ta e cor re ta. Que a re for ma agrá ria seja mas si-
va, am pla e ge ral, do ta ma nho da ne ces si da de do
Bra sil. A con tri bu i ção do Con gres so está em bus car a
cons tru ção des se diá lo go, nes sa ta re fa tão di fí cil de
di vi dir ter ras.

Não vou tra zer, Sr. Pre si den te, o his tó ri co da re -
for ma agrá ria. Não que ro me re fe rir aos ir mãos Gra -
cos, que mor re ram pela con de na ção de sá bi os como
Cí ce ro, um la ti fun diá rio e de fen sor dos in te res ses dos 
gran des pro pri e tá ri os na Roma an ti ga.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Ouço V.
Exª, meu Lí der Re nan Ca lhe i ros, com mu i to pra zer.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – O as -
sun to que V. Exª abor da é fun da men tal e ab so lu ta-
men te con tem po râ neo. Se na dor Amir Lan do, o Go-
ver no co me ça a vi ver a sua pri me i ra gran de cri se,
pois não há como, efe ti va men te, de i xar de fa zer a re -
for ma agrá ria. Mais do que qual quer ou tro, esse Go -
ver no tem que agi li zá-la. Não dá para pe dir mais tré -
gua e di zer que não há di nhe i ro, por que essa de man-
da con ti nua re pri mi da e não pode con ti nu ar as sim, V.
Exª já o dis se mu i to bem. Te nho mu i ta pre o cu pa ção
com os des do bra men tos des se as sun to, pois é pre ci-
so que a re for ma agrá ria seja fe i ta de acor do com a lei 
e a or dem. Fico pre o cu pa do quan do ouço o Mi nis tro
do De sen vol vi men to Agrá rio di zer que re for ma agrá -
ria é mu i to mais do que dis tri bu i ção de ter ras. To dos
sa be mos dis so, mas S. Exª pre ci sa, pri me i ra men te,
dis tri bu ir ter ras, para po der di zer o que com ple men ta-
ria o seu pro je to de re for ma agrá ria. Não há como o
Con gres so Na ci o nal fi car fora des se as sun to. Há pou -
co, eu co men ta va com o Lí der Arthur Vir gí lio que se fi -
car de mons tra do que a CPI vai co la bo rar para a res ta-
u ra ção da paz no cam po, aju dan do a im ple men tar a
re for ma agrá ria e vo tan do, emer gen ci al men te, re cur-
sos para que isso seja fe i to, tal vez se re ti re do no ti ciá-
rio essa co i sa ri dí cu la que são as ce nas de mi lí ci as
pri va das ar ma das pra ti can do tiro ao alvo, ou de tra ba-
lha dor sem ter ra in va din do pro pri e da de pro du ti va.
Isso põe em ris co o Esta do de mo crá ti co de di re i to e
ex põe as nos sas me lho res ins ti tu i ções. Assim, V. Exª
traz ao de ba te um as sun to ur gen tís si mo e atu al. Pa ra-
be ni zo-o por isso e gos ta ria de lhe di zer que, como Lí -
der do PMDB, que ro, efe ti va men te, co la bo rar com a
so lu ção des se as sun to. Aliás, Se na dor Amir Lan do, o
PMDB está no Go ver no para isso. O PMDB não quer
ser par te des se exér ci to de pa i nel, mas aju dar na go -
ver na bi li da de. O PMDB é um gran de Par ti do, por que
tem pro pos tas, pro je tos e idéi as, e quer sub me tê-las
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ao Go ver no. O PMDB não pode ter, na sus ten ta ção, o
seu pa pel di mi nu í do, re du zi do. Isso não tem sen ti do.
Não foi para isso que en tra mos na sus ten ta ção. Se há 
um gran de pro ble ma ou uma gran de cri se, que cha-
mem o PMDB, por que tal vez ele pos sa con tri bu ir com
a ex pe riên cia dos seus qua dros e aju dar o País. Mais
do que nun ca o Bra sil pre ci sa de aju da. Esse epi só dio
do boné é ir re le van te, V. Exª tem ra zão, mas o Go ver-
no não pode per der a isen ção, se não, mais adi an te,
terá que co lo car o boné da UDR e dar bis co i ti nho para 
o Ca i a do, o que se ria tam bém mu i to ruim para as nos -
sas ins ti tu i ções.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – O Go ver-
no dará, com cer te za, um al mo ço para toda a UDR,
ou para a Ban ca da ru ra lis ta, para ser mais cor re to e
jus to. Não é ne nhu ma ofen sa a al guém o fato de ser
tra ta do com afe tu o si da de e com ges tos do diá lo go,
como o sor ri so e a mão es ten di da, e o Pre si den te da
Re pú bli ca, te mos que di zer a toda a Na ção, fe liz men-
te, tem diá lo go com esse se tor da so ci e da de, com
esse es ta men to, se qui se rem, da so ci e da de or ga ni-
za da, que está aí a exi gir uma pos tu ra fir me com re la-
ção à re for ma agrá ria.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Amir Lan do, la men to in for mar-lhe que o seu tem po
está es go ta do. No en tan to, gos ta ria de lhe di zer que
exis te um li vro que Anto nio Car los Ma ga lhães fez
com os me lho res pro nun ci a men tos, con ver ti do em
dis co. Já li De mós te nes, Cí ce ro e Qu in ti li a no.

É mu i to opor tu no o seu pro nun ci a men to. Aqui
es tão pre sen tes as ma i o res in te li gên ci as do PT, como 
os Se na do res Paim e Tião, que, jun ta men te com o
País, es tão ven do o que é o PMDB, a sua gran de za,
tão bem re pre sen ta da por V. Exª nes se pro nun ci a-
men to, que tam bém foi en ri que ci do pelo nos so Lí der.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
den te, fa rei todo o es for ço para con clu ir, em bo ra o
tema me exi gis se um tem po ma i or.

Para di zer a V. Exª e ao meu Lí der, Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros, que S. Exª, como eu, in te gra a base do
Go ver no, e o PMDB tem dado uma co la bo ra ção de ci-
si va na apro va ção dos pro je tos de in te res se na ci o nal
que o Go ver no pa tro ci na no Se na do e na Câ ma ra.
Isso con ti nu a rá e será par te, tam bém, da dis cus são
da re for ma agrá ria bra si le i ra, que deve ser re a li za da
pois é um im pe ra ti vo na ci o nal no qual o Go ver no está
em pe nha do. Não será a sim ples fal ta de re cur sos que 
im pe di rá a re a li za ção da re for ma agrá ria. Se, nes te
ano, o pro ces so não for fe i to no rit mo de se ja do, pos si-
vel men te será ace le ra do no pró xi mo ano. Re ce be mos
um or ça men to gar ro te a do por par cos re cur sos para o

cam po da re for ma agrá ria, mas va mos am pliá-lo, tal -
vez agre gan do re cur sos adi ci o na is aos atu a is, para
re a li zar mais do que eles per mi tem hoje. 

Sr. Pre si den te, peço de V. Exª a com pla cên cia,
so bre tu do quan do se tra ta de um in te res se pal pi tan te,
cujo ca mi nho o País vai, por cer to, tri lhar com mu i ta re -
fle xão, mu i to diá lo go e, so bre tu do, com pon de ra ção.

Eu não pos so de i xar de ou vir o Lí der do PT, que
cu i da das ques tões do Go ver no nes ta Casa, por que a 
sua pa la vra é mu i to im por tan te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Amir Lan do, V. Exª sim bo li za Rui Bar bo sa, que re pe tiu
que só na lei e na jus ti ça há sal va ção, mas, in fe liz men-
te, o Re gi men to diz que o seu tem po está es go ta do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Devo con -
clu ir, Sr. Pre si den te, sem ou vir vo zes tão im por tan tes
para esse tema, que é um es tré pi to e do qual a Na ção
in te i ra par ti ci pa.

A po lí ti ca, como dis se Max We ber, é um es for ço
te naz e enér gi co para atra ves sar gros sas vi gas de
ma de i ra, e isso é o que o Pre si den te Lula tem fe i to.
Um es for ço des sa na tu re za exi ge, a um tem po, pa i-
xão e sen so de pro por ções. E é per fe i ta men te exa to
di zer, com toda a ex pe riên cia his tó ri ca – isso é con fir-
ma do ao lon go do tem po –, que não se te ria ja ma is
con se gui do o pos sí vel, se não se hou ves se ten ta do o
im pos sí vel. E ten ta re mos o pos sí vel e o im pos sí vel,
por que a re for ma agrá ria é o im pe ra ti vo que vai re a li-
zar a paz, a con cór dia, a fe li ci da de e a ci da da nia no
cam po.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce de-
mos, com mu i ta hon ra, a pa la vra ao Se na dor Pa u lo
Paim, que pre si de o Con gres so na au sên cia do Pre si-
den te José Sar ney.

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, Se na dor Mão San ta, Srªs e Srs. Se na do-
res, con fes so que não pre ten dia fa lar so bre esse as -
sun to do cha péu ou da bola de fu te bol, até por que te -
nho o ma i or ca ri nho pela bola de fu te bol, que sim bo li-
za um es por te que, eu di ria, une a ma i o ria do povo
bra si le i ro.

Sin ce ra men te, Sr. Pre si den te, con si de ro um
exa ge ro fa zer uma tem pes ta de em uma si tu a ção
como essa. Se es ti vés se mos dis cu tin do a re for ma
agrá ria e as for mas de im ple men tá-la de ma ne i ra pa -
cí fi ca e tran qüi la, como têm ori en ta do o Pre si den te
Lula e tam bém o Mi nis tro Mi guel Ros set to, fa ría mos
um bom de ba te. Mas a his tó ria do boné e da bola não
dá um bom de ba te. Eu di ria, in clu si ve, que o tem po na 
tri bu na do Se na do é gas to de for ma ina de qua da.
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O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Pois não, 
Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor Pa -
u lo Paim, de se jo cum pri men tá-lo pela to le rân cia em
tra zer, de fato, essa ma té ria à tri bu na do Se na do. É
uma ati tu de ne ces sá ria. Exis te um de ba te tão in ten so
so bre o boné que o Pre si den te Lula co lo cou, como
um ges to ca ri nho so, de res pe i to a um mo vi men to so -
ci al, que já es tou pen san do até em en vi ar-lhe uma co -
le ção de bo nés, por que tal vez di lua o de ba te a res pe i-
to des se tema. Gos ta ria de de mons trar tam bém a mi -
nha pre o cu pa ção, pois de ve ría mos es tar tra van do um 
am plo de ba te so bre a cri se es tru tu ral do Esta do bra -
si le i ro, e, no caso, a Opo si ção de ve ria es tar apon tan-
do al ter na ti vas que sig ni fi cas sem mu dan ças para me -
lhor em re la ção ao que o Go ver no está fa zen do. Ao
mes mo tem po, a Opo si ção de ve ria es tar fa zen do crí ti-
cas do pon to de vis ta es tru tu ral. Pen so que es tão tro -
can do, ou ten tan do tro car, com ati tu des, o con te ú do
pela for ma. Em vez de dis cu tir mos o pro ble ma es tru-
tu ral do Bra sil, há pre o cu pa ções de or dem cos mé ti ca.
Cre io que isso não leva a avan ço al gum. Qu an to à
pon de ra ção equi li bra da e tam bém mu i to pru den te do
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, gos ta ria de agra de cer a
sua pre sen ça ma du ra e fir me, como um ho mem que
apóia o Go ver no do Pre si den te Lula, apóia o nos so
pro je to de so ci e da de no Bra sil hoje, como um ho mem
que cons trói um for ta le ci men to da base de apo io ao
Go ver no, con so li dan do a uni da de do PMDB a fa vor
do Go ver no do Pre si den te Lula. Mas tra go à lem bran-
ça, quan do S. Exª fez essa re fe rên cia crí ti ca, o gran de
per so na gem da his tó ria da re de mo cra ti za ção do Bra -
sil, o Dr. Ulysses Gu i ma rães, que foi Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, uma ins ti tu i ção da po lí ti ca
bra si le i ra, foi Pre si den te Na ci o nal do PMDB quan do
vi vía mos um mo men to de con fli to efe ti vo en tre a so ci-
e da de e os po vos in dí ge nas, os nos sos ir mãos in dí-
ge nas. O ca ci que Ra o ni agia além de um li mi te de
con ce i to de nor ma li da de. Ha via vi o lên cia no cam po e
con fli to nas re la ções en tre fa zen de i ros e po vos in dí-
ge nas. Na que le mo men to, o Dr. Ulysses Gu i ma rães,
num ges to de sim bo lis mo e res pe i to à his tó ria tra di ci-
o nal dos po vos in dí ge nas, co lo ca um co car na ca be-
ça, na con di ção de Pre si den te da Câ ma ra dos De pu-
ta dos. É uma lem bran ça que de mons tra o res pe i to à
so ci e da de, à Na ção bra si le i ra. Um ges to de ca ri nho
ou de con si de ra ção his tó ri ca em re la ção a um de ter-
mi na do seg men to so ci al não pode ser con si de ra do
de ma ne i ra crí ti ca. Asso cio-me a V. Exª no pro nun ci a-
men to que faz.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Cum pri-
men to V. Exª, Lí der Tião Vi a na, pela fe li ci da de des se
exem plo. Inú me ros lí de res des te País, de for ma res -
pe i to sa, usa ram sím bo los que tem tudo a ver com
uma et nia, com uma raça ou até com um mo vi men to.
V. Exª foi mu i to fe liz ao re lem brar essa his tó ria do co -
car que foi uti li za do por Ulysses Gu i ma rães. Meus
cum pri men tos.

Eu iria um pou co além. O Pre si den te Lula, com a 
ma i or tran qüi li da de, hoje, dis cu te a Alca, dis cu te com
o FMI. Re cen te men te, vi o Pre si den te Lula em uma
gran de fa zen da, em cima de uma gran de co lhe i ta de i-
ra, a mais mo der na, acre di to, exis ten te no País, que
de ve ria ser de um gran de la ti fun diá rio, pois não po dia
ser de um sem-ter ra. Nes sa oca sião, nin guém o cri ti-
cou; nem mes mo os sem-ter ra o cri ti ca ram. Na cam -
pa nha, lem bro-me de que Sua Exce lên cia di zia: “Te-
nho con di ções de im ple men tar a re for ma agrá ria de
ma ne i ra pa cí fi ca, or de i ra, ne go ci an do com os ru ra lis-
tas e com os sem-ter ra”.

Como o Mo vi men to dos Sem-Ter ra, na vi são do
Pre si den te, es ta va num mo vi men to for te, o que faz o
Pre si den te Lula? Con vo ca os lí de res dos sem-ter ra
para uma ro da da de en ten di men to, de ne go ci a ção,
de mons tran do sua ca pa ci da de de di a lo gar, quan do
faz um ges to de ca ri nho: o do boné, o da bola ou o do
bis co i to. No ou tro dia, Sua Exce lên cia, de sar ma do,
faz um con vi te a toda a ban ca da ru ra lis ta, como aqui
foi dito pelo Lí der do Go ver no no Con gres so, Se na dor
Amir Lan do, e não fez ne nhu ma dis cri mi na ção.

Co nhe ço bem a Ban ca da de De pu ta dos Fe de ra-
is da Câ ma ra, onde está a UDR, sim, e a res pe i to. Pos -
so dela dis cor dar, mas a res pe i to. Te nho uma sim pa tia
ma i or, não nego, pela CUT e pelo pró prio MST, mas
res pe i to a UDR. É cla ro que a res pe i to! É o di re i to de se 
or ga ni zar. Ago ra mes mo, na sala da Pre si dên cia, eu,
que te nho iden ti da de com a CUT, Se na dor Arthur Vir -
gi lio, re ce bi a nova cen tral, que ora se for ma, dos ser vi-
do res pú bli cos, que, na ver da de, es tão ra chan do com
a cen tral de que fui um dos fun da do res. Mas con si de ro
le gí ti mo o di re i to de se to res da so ci e da de se or ga ni za-
rem e irem à bus ca do que en ten dem cor re to para um
País me lhor, cada um na sua vi são.

É cla ro que to dos en ten de mos que a re for ma
agrá ria deve ser pa cí fi ca, or de i ra, que essa re for ma
deve ser fe i ta, como dis se mu i to bem o Mi nis tro da
Jus ti ça, nos li mi tes da lei, seja para o MST, seja para a 
UDR. E aqui en dos sa mos essa po si ção com mu i ta
tran qüi li da de.

Te nho per ce bi do tam bém, em bo ra não seja
esse o teor do meu dis cur so, que há uma crí ti ca con -
tun den te ao Mi nis tro Mi guel Ros set to. S. Exª foi
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Vice-Go ver na dor no Go ver no do com pa nhe i ro Olí vio
Du tra, Go ver na dor do Rio Gran de do Sul. Num pri me-
i ro mo men to, tam bém no meu Esta do, a so ci e da de
meio que es tig ma va o Vice-Go ver na dor Mi guel Ros -
set to como um ho mem ex tre ma do, sec tá rio. Hoje, se
fi zer mos uma pes qui sa no Rio Gran de do Sul, en tre-
vis tan do os em pre sá ri os, os re pre sen tan tes da Fi-
ergs, os fa zen de i ros e os tra ba lha do res, ve re mos que
o Sr. Mi guel Ros set to, na ver da de, é um con ci li a dor, é
um ho mem mu i to pre pa ra do, com pe ten te, qua li fi ca do.
Te nho cer te za de que S. Exª con se gui rá fa zer essa
me di a ção – eu di ria até de for ma sim bó li ca – en tre a
UDR e o MST, na bus ca da re for ma agrá ria.

Era só essa a in tro du ção que eu que ria fa zer. To -
dos sa bem que a mi nha for ma de atu ar é mu i to mais
numa li nha pro po si ti va. Por isso, re a fir mo que a re for-
ma agrá ria é mu i to im por tan te. To dos apren de mos
que uma das me lho res for mas de com ba ter o de sem-
pre go – e este era o tema do meu dis cur so – é fa zen-
do com que a re for ma agrá ria acon te ça, re pi to, com
diá lo go, com ne go ci a ção, com in de ni za ção, sem vi o-
lên cia e nos mar cos da lei. Por isso, tor ço para que a
re for ma agrá ria acon te ça.

Lem bro-me de que, há al guns anos, nos meus
dis cur sos, para de fen der a re for ma agrá ria, eu di zia
que não co nhe cia um país do mun do, ca pi ta lis ta, so -
ci a lis ta, so ci al de mo cra ta, que não ti ves se fe i to a re -
for ma agrá ria. O Bra sil não teve re for ma agrá ria.
Numa re tros pec ti va his tó ria, nos Esta dos Uni dos tam -
bém hou ve um tipo de re for ma agrá ria que apren de-
mos a ver nos fil mes. Ora, aqui no Bra sil, in fe liz men te,
a re for ma agrá ria não acon te ce e não pode ser um
tabu; não pode ser pro i bi do fa lar em re for ma agrá ria,
e te nho cer te za de que ela vai acon te cer.

Qu an do o Mi nis tro Mi guel Ros set to fala que não
é a sua ter ra, quer di zer que te mos de tra ba lhar com
po lí ti ca agrí co la, até mes mo com sub sí dio, para que o 
ho mem, efe ti va men te, fi que no cam po, pro du zin do
até mes mo ali men to mais ba ra to para nós to dos que
vi ve mos na área ur ba na.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, meu
discurso ia muito mais na linha de falar sobre a
importância do lançamento do programa Primeiro
Emprego. Eu, que tanto falo sobre o desemprego, quero 
dizer que é uma iniciativa que entendo corajosa e
positiva do Presidente Lula e também do Ministro
Jaques Wagner. Ora, por que acredito nessa proposta?
Sua raiz vem também do meu Rio Grande do Sul. No
Governo de Olívio Dutra, implementamos lá o Primeiro
Emprego. A proposta ora apresentada pelo Presidente
Lula e por Jaques Wagner vai garantir, para cada
empresa que conceder mais um posto de trabalho para

o nosso jovem de 16 a 24 anos, o correspondente a
R$200,00. Quer dizer, a União vai aportar R$200,00
para a empresa, que pagará somente R$40,00.

Nos pri me i ros seis me ses, a pre vi são é aten der
250 mil jo vens de for ma gra du al, fa zen do-se o pa ga-
men to de bol sa para 61.140 jo vens em si tu a ção de
ris co. Essa pro pos ta dá es pe ran ça aos vá ri os jo vens
que se apre sen tam to dos os anos – de um mi lhão e
meio a dois mi lhões, se gun do os da dos que re ce be-
mos e que não são pre ci sos – ap tos a en tra rem no
mer ca do de tra ba lho.

Por isso, de fen do o in ves ti men to no cha ma do
en si no pro fis si o nal, o in cen ti vo ao pri me i ro em pre go e 
o in cen ti vo tam bém a uma po lí ti ca para as em pre sas
que, efe ti va men te, con tra tem pes so as com mais de
45 anos, sem de mi tir os atu a is tra ba lha do res. Por
quê? Re ce bi inú me ras car tas em meu ga bi ne te, de
pais de fa mí lia pre o cu pa dos com o Pri me i ro Empre -
go. Sa li en tam a im por tân cia do pro gra ma, mas lem -
bram que pes so as de 45, 50 anos, como eles, são
dis cri mi na dos no mer ca do de tra ba lho.

Por tan to, en ten do que te mos de tra ba lhar por
duas vias: a do pri me i ro em pre go e – não di ria do úl ti-
mo em pre go – tam bém do em pre go para pes so as de
mais de 45 anos.

Ao mes mo tem po em que cum pri men to essa
me di da, po si ti va para a nos sa ju ven tu de, cha mo a
aten ção da Casa para um pro je to que tive a ou sa dia
de apre sen tar, e que al guém po de rá di zer que se tra ta
de um pro je to mu i to bom para as em pre i te i ras e cons -
tru to ras. De que tra ta o meu pro je to, que já está na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos? Pro po nho que
todo o ren di men to da pou pan ça ou a ma i or par te dele, 
pelo me nos, como já foi no pas sa do, seja des ti na do à
cons tru ção de ca sas pró pri as, prin ci pal men te para os 
tra ba lha do res de ba i xa ren da. Hoje, o di nhe i ro en tra
na pou pan ça e vai para a es pe cu la ção. Qu e re mos
que os ban cos não pos sam usar o di nhe i ro da pou -
pan ça para es pe cu la ção fi nan ce i ra; ou seja, quem
apli ca na pou pan ça ga nha o cor res pon den te a 1%, e
o ban que i ro, na sua apli ca ção, ga nha de 10% a 15%
ao mês – mais ou me nos os ju ros do che que es pe ci al.
Ago ra, se o di nhe i ro da pou pan ça for in ves ti do na
cons tru ção de ca sas para o tra ba lha dor de ba i xa ren -
da, com cer te za, po de ría mos es tar ge ran do – po de-
mos até exa ge rar, sem che gar aos 10 mi lhões que
pro me teu o Go ver no Lula, que pre ten de con se guir
isso ao lon go da ca mi nha da –, de ime di a to, de 1 a 2
mi lhões de no vos em pre gos, como se fa zia na fór mu-
la ori gi nal. É a isso que o meu pro je to re me te, a in ves-
ti men tos para a cons tru ção de ca sas para tra ba lha do-
res con si de ra dos de ba i xa ren da.
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Sr. Pre si den te, ao con clu ir o meu pro nun ci a-
men to, gos ta ria de me so mar às ma ni fes ta ções nes te
ple ná rio do Lí der Tião Vi a na, do Lí der Arthur Vir gí lio,
e, di ria, de qua se a to ta li da de dos Se na do res que
usa ram a pa la vra no dia hoje, ma ni fes tan do a mi nha
so li da ri e da de à ni ge ri a na Ami na La wal, con de na da à
mor te por ape dre ja men to, cuja exe cu ção é imi nen te.
Esse as sun to foi tra zi do pelo Lí der Arthur Vir gí lio e
me in te res sei pelo as sun to; na ver da de, re fe re-se a
um país que tem tudo a ver com as mi nhas ra í zes, a
Ni gé ria. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que con se gui ra
o adi a men to da exe cu ção, mas, ago ra, de novo, ela
está no cor re dor da mor te para ser exe cu ta da.

Aqui faço o mes mo ape lo que os Lí de res de to -
dos os par ti dos já fi ze ram: que o Pre si den te Lula faça
con ta to com o Pre si den te da Ni gé ria, por te le fo ne,
car ta, te le gra ma, e-mail, pe din do que esse ato con tra
a hu ma ni da de seja re vis to. A com pa nhe i ra Ami na La -
wal foi in clu si ve es tu pra da, con for me o re la tó rio que
ouvi aqui dos Lí de res, e ago ra está para ser exe cu ta-
da. Fica aqui este ape lo, de pú bli co.

Sr. Pre si den te, Se na dor Mão San ta – acom -
pa nhei tam bém o pro nun ci a men to de V. Exª –, te -
mos cer te za de que de ve ría mos fa zer aqui um
gran de de ba te, quem sabe uma au diên cia pú bli ca,
aqui nes te ple ná rio, so bre a ques tão do de sem pre-
go, que está, de fato, as sus ta dor. Os da dos do Di e-
e se di vul ga dos on tem mos tram que o de sem pre go
au men tou nes se mês de ju nho em re la ção aos me -
ses de maio e abril. Eu to ma ria a li ber da de de di zer
que é di fí cil en con trar-se uma fa mí lia nes te País
que não te nha al guém de sem pre ga do. É tris te, é
as sus ta dor, por que sa be mos que o pró prio de sem-
pre go aca ba sen do um com po nen te que, in fe liz-
men te, con tri bui para o au men to da vi o lên cia.
Tomo a li ber da de de de i xar essa ma té ria para de -
ba te. De ve ría mos fa zer uma au diên cia pú bli ca no
ple ná rio do Se na do, cha man do os Mi nis tros das
áre as cor res pon den tes e as cen tra is sin di ca is,
para de ba ter mos o de sem pre go.

Cre io que to dos aqui en ten de mos que a taxa de
ju ros tem de di mi nu ir; que é im por tan te a re for ma
agrá ria; que que re mos mais in ves ti men to na pro du-
ção, com cer te za ab so lu ta; que de ve mos in cen ti var a
po lí ti ca de ex por ta ção, mas numa óti ca de que es te ja-
mos con tri bu in do, aqui no Po der Le gis la ti vo, com o
pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, em po lí ti cas que,
efe ti va men te, aju dem o cres ci men to. Assim, po de re-
mos si na li zar para mi lhões de bra si le i ros, que es tão a
olhar para o po der cen tral, com res pos tas para o de -
sem pre go.

Termino dizendo, Sr. Presidente, Senador Mão
Santa, Sras e Srs. Senadores, que a principal meta do
nosso Governo, neste momento, deve ser o combate
ao desemprego.

Era isso o que ti nha a di zer.
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUN-
CIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO
PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-
den te, Srs. e Srªs Se na do res, con fir man do a fi de li da-
de que sem pre man te ve com as suas ori gens e os
com pro mis sos as su mi dos du ran te a vi to ri o sa cam pa-
nha que o con du ziu ao Pa lá cio do Pla nal to, o Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va lan çou no meio des ta
se ma na o Pro gra ma Pri me i ro Empre go - que tem por
ob je ti vo cri ar pos tos de tra ba lho para os jo vens bra si-
le i ros na fa i xa dos 16 aos 24 anos de ida de.

Além de man ter-se fiel às suas ori gens e aos
com pro mis sos de cam pa nha, o Pre si den te Lula fez
tam bém pro fis são de fé na de mo cra cia ao sub me ter o 
Pro gra ma à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal, em
for ma de pro je to de lei. Po de ria o Pre si den te tê-lo cri -
a do por meio de Me di da Pro vi só ria, mas o res pe i to
que tem a esta Casa fez com que en vi as se a pro pos ta
para que aqui seja ana li sa da e se for o caso até mes -
mo aper fe i çoá-la.

O lan ça men to do Pro gra ma co in ci diu com a di -
vul ga ção, pelo DIEESE, da taxa de de sem pre go apu -
ra da em maio na Gran de São Pa u lo que fi cou em
20,6% da Po pu la ção Eco no mi ca men te Ati va (PEA). É
a ma i or taxa des de 1985, quan do o es tu do co me çou
a ser fe i to, ba ten do o re cor de pelo se gun do mês con -
se cu ti vo. Esse per cen tu al sig ni fi ca um con tin gen te de
1,959 mi lhão de de sem pre ga dos na re gião - 18 mil a
mais do que em abril. Fren te a maio de 2002, são 104
mil de sem pre ga dos a mais.

Di an te des ses nú me ros, mu i ta gen te se per gun-
ta rá por que o go ver no está pre o cu pa do em cri ar em -
pre gos para jo vens quan do há tan tos pais de fa mí li as
de sem pre ga dos. A res pos ta pode ser ex tra í da do pro -
nun ci a men to do Pre si den te Lula por oca sião do lan ça-
men to do Pro gra ma. Ele dis se que o foco no pri me i ro
em pre go é por que a ju ven tu de bra si le i ra vive hoje o
ma i or mo men to de an gús tia e in cer te za de to dos os
tem pos.

 A me ni na da de hoje tem me nos opor tu ni da de
do que eu tive há 45 anos. A ju ven tu de é um ajun ta-
men to de pes so as que não vêem pers pec ti va, que
não acre di tam em sin di ca to, re li gião ou par ti do po lí ti-
co - dis se o pre si den te.
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Se gun do os da dos do go ver no, é na fa i xa de
ida de abran gi da pelo Pro gra ma que se en con tra a
ma i or par te da po pu la ção car ce rá ria e tam bém de de -
sem pre ga dos. Ao con trá rio do que se diz, isso mos tra
que o go ver no está de olho nos ele va dos ín di ces de
de sem pre go e vi o lên cia.

O Pro gra ma traz em seu bojo uma gran de no vi da-
de, com a mar ca ca rac te rís ti ca de um go ver no do Par ti-
do dos Tra ba lha do res: para evi tar que haja des vi os em
um pro gra ma go ver na men tal para o qual se rão con ce-
di dos in cen ti vos fis ca is, o Pri me i ro Empre go pro í be a
con tra ta ção de jo vens que se jam pa ren tes de em pre ga-
dos ou de só ci os de em pre sas ou ain da de di ri gen tes de 
en ti da des que ade ri rem ao pro gra ma.

Tem por alvo jo vens de 16 a 24 anos de ba i xa
ren da das dez ma i o res ca pi ta is do país e o as pec to
po si ti vo de que brar o cír cu lo vi ci o so para o jo vem que
não con se gue em pre go por que não tem ex pe riên cia
e, exa ta men te por isso, nun ca con se gue tê-la. O go -
ver no vai re pas sar R$ 200 men sa is às em pre sas para 
pa gar o sa lá rio dos con tra ta dos. O em pre ga dor adi ci-
o na rá R$ 40 e vai ar car com os en car gos tra ba lhis tas.

Nos pri me i ros seis me ses, a pre vi são é aten der
250 mil jo vens de for ma gra du al e o pa ga men to de
uma bol sa para 61.140 jo vens em si tu a ção de ris co. A
pri o ri da de será para os ne gros, mu lhe res e egres sos
de Fe bens e de pre sí di os, en tre os qua is há as ma i o-
res ta xas de de sem pre go ju ve nil.

Ou tra ca rac te rís ti ca do Pro gra ma é que ele não
saiu de uma car to la qual quer do Exe cu ti vo Fe de ral.
Sua pri me i ra ver são foi dis cu ti da com os se cre tá ri os
es ta du a is do Tra ba lho e no dia do seu lan ça men to foi
apre sen ta do pelo mi nis tro Ja ques Wag ner aos go ver-
na do res que com pa re ce ram ao Pa lá cio do Pla nal to
para uma re u nião com o Pre si den te Lula. 

O mi nis tro do Tra ba lho in for mou que o go ver no
já re ce beu a ade são de vá ri as em pre sas pri va das,
que se com pro me te ram a em pre gar seis mil jo vens,
sem con tra par ti da do go ver no fe de ral.

Mas ape sar dos cu i da dos que o pró prio Pro -
gra ma se re ves te, pre ci sa mos es tar aten tos para
que o uso in de vi do do in cen ti vo fis cal que es ta rá
sen do con ce di do para a so lu ção de um pro ble ma,
ve nha de fato pro vo car ou tro, que se ria a subs ti tu i-
ção de tra ba lha do res ex pe ri en tes, che fes de fa mí-
lia, por jo vens que es tão em bus ca de sua pri me i ra
opor tu ni da de de tra ba lho.

Em en tre vis ta à rá dio CBN, um di ri gen te da Fe -
de ra ção das Indús tri as do Esta do de São Pa u lo (Fi -
esp) ad mi tiu que o per fil de con tra ta ção da in dús tria
de ve rá mu dar: as em pre sas de i xa rão de con tra tar

pro fis si o na is ex pe ri en tes para con tra tar ini ci an tes,
por ca u sa do sub sí dio go ver na men tal.

Di an te des sa ma ni fes ta ção, está cla ra a ne ces-
si da de de mo ni to ra men to do Pro gra ma para que não
ocor ra o cha ma do “efe i to de subs ti tu i ção”, com a tro -
ca de um em pre ga do adul to por um jo vem, pago com
sub sí dio go ver na men tal.

Para im pe dir que isso ocor ra, o Mi nis té rio do
Tra ba lho e os sin di ca tos de vem es tar aten tos, fis -
ca li zar, de nun ci ar e pu nir quem fi zer uso in de vi do
dos re cur sos. Se esse acom pa nha men to for fe i to
com cu i da do, po de mos evi tar que a cri a ção do pri -
me i ro em pre go para o jo vem aca be se tor nan do
no úl ti mo em pre go para os tra ba lha do res mais ex -
pe ri en tes.

Aliás, nes se sen ti do te nho ma ni fes ta do mi nha
pre o cu pa ção. E da mes ma for ma que o go ver no pro -
põe ago ra in cen ti vos para o pri me i ro em pre go, por
meio do Esta tu to do Ido so - pro je to de nos sa au to ria
quan do De pu ta do Fe de ral que se en con tra na Ordem
do Dia da Câ ma ra dos De pu ta dos pron to para vo ta-
ção, uma vez que foi in clu í do na pa u ta da con vo ca ção
ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal - te mos uma
pro pos ta es ta be le cen do uma cota de 20% do to tal de
em pre gos de uma em pre sa para tra ba lha do res com
ida de su pe ri or a 45 anos.

O Pro gra ma Pri me i ro Empre go é mais um es for-
ço do go ver no, que eu clas si fi ca ria de mu i to po si ti vo,
para a aber tu ra de no vos pos tos de tra ba lho, mas to -
dos nós sa be mos que só a re to ma da do cres ci men to
da eco no mia do país per mi ti rá tam bém a re cu pe ra-
ção dos mi lhões de em pre gos que fo ram des tru í dos
na úl ti ma dé ca da.

Esses no vos em pre gos só co me ça rão a ser ge -
ra dos quan do co me çar o es pe tá cu lo do cres ci men to
anun ci a do pelo pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Para o pri me i ro ato, os pas sos ini ci a is já fo ram da dos,
com o con tro le da in fla ção, a fle xi bi li za ção das me tas
de in fla ção, a re cu pe ra ção do cha ma do Ris co Bra sil e 
o iní cio da re du ção das ta xas de ju ros.

“Ge rar em pre gos para todo o povo bra si le i ro é
um so nho, uma ob ses são e uma de ter mi na ção do
meu Go ver no”, afir mou o Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va no seu dis cur so de lan ça men to do Pro gra ma
Pri me i ro Empre go. Nós acre di ta mos pi a men te na sin -
ce ri da de des sas pa la vras e na fi de li da de do Pre si-
den te com os tra ba lha do res bra si le i ros e por isso
aguar da mos an si o sos a aber tu ra das cor ti nas para
apla u dir esse es pe tá cu lo com o qual to dos nós so-
nha mos.
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Antes de con clu ir gos ta ria de apre sen tar uma
sín te se do Pro gra ma Pri me i ro Empre go e so li ci tar a
in clu são, como par te in te gran te des se pro nun ci a-
men to, do dis cur so pro fe ri do pelo Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va por oca sião do lan ça men to do
Pro gra ma.

Era o que ti nha a di zer.

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.)

PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Vol ta do para jo vens de sem pre ga dos ou que
bus cam o pri me i ro em pre go, en tre 16 e 24 anos, de
ba i xa es co la ri da de e ba i xa ren da (ren da fa mi li ar per
ca pi ta de até meio sa lá rio-mí ni mo men sal). Numa pri -
me i ra eta pa, se rão aten di dos os jo vens que já se ins -
cre ve ram nos Si nes há seis me ses.

Incentivos: Trans fe rên cia para em pre ga do res:
As em pre sas com fa tu ra men to anu al igual ou in fe ri or
a R$ 1,2 mi lhão vão re ce ber por mês R$ 200 para
cada jo vem con tra ta do, du ran te seis me ses. Para as
em pre sas com fa tu ra men to su pe ri or a R$ 1,2 mi lhão
por ano, o re pas se será de cem re a is. Em con tra par ti-
da, es sas em pre sas te rão que man ter o jo vem em pre-
ga do por mais seis me ses, in te i rar o que fal ta para
com ple tar o sa lá rio-mí ni mo e pa gar os en car gos so ci-
a is. Elas tam bém não po de rão re du zir o qua dro de
pes so al. Ou seja, se a em pre sa de mi tir terá que con -
tra tar ou tro para a vaga e ain da terá que exi gir fre-
qüên cia es co lar dos no vos con tra ta dos. A meta do go -
ver no é em pre gar 260 mil jo vens em um ano. Para
isso, o Te sou ro Na ci o nal vai li be rar R$ 234 mi lhões
até ju nho de 2004. Só este ano, se rão li be ra dos R$
139 mi lhões.

Trabalho Comunitário: O go ver no vai dar uma
bol sa no va lor de R$ 150, du ran te seis me ses, para os 
jo vens em si tu a ção de ris co que que i ram de sen vol ver
tra ba lho co mu ni tá rio, por meio ex pe di en te. A in ter me-
di a ção será fe i ta por or ga ni za ções não-go ver na men-
ta is (ONGs), e o re pas se será fe i to di re ta men te aos
jo vens. O ob je ti vo é ofe re cer ca pa ci ta ção a es ses jo-
vens. Para isso, eles te rão que es tu dar e fa zer cur so
de qua li fi ca ção. A meta do go ver no é aten der a 50 mil
jo vens. Os re cur sos tam bém vi rão do Te sou ro e se rão
da or dem de R$ 90,7 mi lhões (até ju nho de 2004),
abran gen do o cus to do tre i na men to, que será de R$
915 por cada jo vem.

Jovem Empreendedor: Aque les que qui se rem
mon tar um ne gó cio pró prio, na for ma in di vi du al ou co -
le ti va te rão aju da do go ver no, tan to no aces so ao cré -
di to, quan to na qua li fi ca ção e as sis tên cia téc ni ca.
Para qua li fi ca ção, o go ver no vai re pas sar às en ti da-
des con ve ni a das ao Mi nis té rio do Tra ba lho R$ 27 mi -
lhões do Tesou ro Na ci o nal, até ju nho do ano que vem. 
Tam bém será cri a da uma li nha es pe ci al do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), que pode che gar a R$
170 mi lhões. Os li mi tes de em prés ti mos por pes soa
vão va ri ar de acor do com o ramo e a na tu re za do ju rí-
di ca do ne gó cio. A taxa será a TJLP (12%), mais ju ros
en tre 2% e 3% ao mês. Ha ve rá pra zo de ca rên cia e
não será ne ces sá rio apre sen tar ga ran tia às ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras. Os de ta lhes da li nha de fi nan ci a-
men to es tão sen do ne go ci a dos com o FAT.A meta do
go ver no é re a li zar 30 mil ope ra ções nes te ano.

Estímulo à Responsabilidade Social: As em -
pre sas que par ti ci pa rem do pro gra ma, sob a óti ca da
res pon sa bi li da de so ci al, ou seja, sem a con tra par ti da
do go ver no, vão re ce ber um cer ti fi ca do.

ÍNTEGRA DO DISCURSO DO PRESIDENTE 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA:

“Exce len tís si mo Se nhor Se na dor José Sar ney,
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,

Exce len tís si mo Se nhor De pu ta do João Pa u lo
Cu nha, Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos,

Com pa nhe i ros e com pa nhe i ras Mi nis tros e Mi -
nis tras aqui pre sen tes,

Com pa nhe i ros Se na do res e Se na do ras, De pu-
ta dos e De pu ta das,

Go ver na do res e Go ver na do ras,
Aliás, que ro re gis trar, aqui, mais uma ex cep ci o-

nal re u nião de que os Go ver na do res par ti ci pa ram, me 
pro por ci o nan do a cer te za de que a de mo cra cia vai de 
ven to em popa no nos so país.

Qu e ro agra de cer a pre sen ça de to dos os Go ver-
na do res, no ato de ago ra e na re u nião que fi ze mos
pela ma nhã. Qu e ro, so bre tu do, di zer que o Ja ques
Wag ner tem al gu ma co i sa a mais, por que con se guiu
tra zer, pra ti ca men te, to dos os Mi nis tros e ain da con -
se guiu fa zer o Pa loc ci abrir o ca i xa.

Com pa nhe i ro José Dir ceu,
Mi nha que ri da com pa nhe i ra Ma ri sa,
Meu que ri do com pa nhe i ro Ja ques Wag ner,

Dona Ma ria de Fá ti ma, sua es po sa,
Wag ner, que ro co me çar lhe dan do os pa ra béns.

O Wag ner tra ba lhou pra ti ca men te cin co me ses e
meio nes se pro gra ma. Ou viu vá ri os se to res da so ci e-
da de, con ver sou com mu i tos em pre sá ri os, con ver sou
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com mu i tos Go ver na do res, com Pre fe i tos de ci da des
im por tan tes des te país.

Esse Pro gra ma nós iría mos lan çá-lo no mês pas -
sa do e, por exi gên cia do com pa nhe i ro Wag ner, nós es -
pe ra mos para lan çá-lo hoje, para po der aper fe i ço ar
ain da mais o tra ba lho que a sua equi pe ti nha fe i to.

Eu di ria que, hoje, nós es ta mos dan do um pas so
ex cep ci o nal, para re sol ver um dos pro ble mas mais
gra ves que o Bra sil vive hoje. E a ver da de é que não é
um com pro mis so só do Pre si den te da Re pú bli ca ou
do Mi nis tro do Tra ba lho, ou, in di vi du al men te, de qual -
quer pes soa. Ge rar em pre gos pas sa a ser uma res -
pon sa bi li da de co le ti va. E ge rar em pre gos para jo vens
é mais do que uma res pon sa bi li da de co le ti va: é a
gen te plan tar, hoje, o fu tu ro que pre ci sa mos co lher
ama nhã.

Se nós ana li sar mos quan to cus ta um ado les-
cen te, numa des sas ins ti tu i ções de re cu pe ra ção
que exis tem nos Esta dos, como a FEBEM lá em
São Pa u lo ou em ou tro Esta do; se nós ana li sar mos
quan to cus ta cu i dar de um pre so no Bra sil, hoje,
nós va mos per ce ber que es ta re mos in ves tin do mu i-
to pou co, por mais que te nha mos e que ve nha mos a 
in ves tir di nhe i ro, será mu i to pou co, di an te do re sul-
ta do que po de re mos co lher com a ge ra ção de em -
pre gos para a ju ven tu de.

E por que ge ra ção de em pre gos para a ju ven-
tu de e não ge ra ção de em pre gos como um todo?
Ge rar em pre gos para todo o povo bra si le i ro é um
so nho, uma ob ses são e uma de ter mi na ção do meu
Go ver no. E eu não te nho dú vi da de que é tam bém
dos Go ver nos es ta du a is to dos, dos Pre fe i tos, to-
dos, dos De pu ta dos e Se na do res to dos, dos Mi nis-
tros to dos e de to das as pes so as que têm res pon sa-
bi li da de no nos so país.

Por que, en tão, pri o ri zar com o nome Pri me i ro
Empre go o lan ça men to de hoje? É por que a ju ven tu-
de bra si le i ra vive, pos si vel men te, o ma i or mo men to
de in cer te za e de an gús tia que a ju ven tu de bra si le i ra
já vi veu. Nós te mos a res pon sa bi li da de, en quan to go -
ver nan tes, mas, tam bém, eu di ria, toda so ci e da de ci -
vil bra si le i ra, de não per mi tir que o nar co trá fi co e que
o cri me or ga ni za do pos sam con quis tar um jo vem ao
in vés de o Esta do con quis tá-lo.

E to das as pes qui sas e es tu dos ci en tí fi cos já
de mons tra ram que gran de par te da ju ven tu de, por
fal ta de po lí ti cas pú bli cas, cai na cri mi na li da de; é
exa ta men te a cons ta ta ção de que es sas pes so as
não ti ve ram opor tu ni da de de es tu dar, de que o
Esta do não lhes ofe re ceu es co la, não ofe re ceu
cre che, não ofe re ceu área de la zer e tam pou co lhe

ofe re ceu opor tu ni da de de tra ba lhar e de apren der
uma pro fis são.

Por isso, qual quer re cur so que nós gas tar mos
para ge rar em pre go para um jo vem ain da será ba ra to
até di an te do cus to de um em pre go hoje no Bra sil. De -
pen den do da in dús tria, o em pre go saía mu i to caro ao
país. E mes mo as sim, nós acha mos que é van ta jo so e 
pre ci sa mos in cen ti var que mais in dús tri as pos sam
ge rar mais em pre gos.

Por isso que ro co me çar agra de cen do, tam bém,
às em pre sas que já acor da ram com o com pa nhe i ro
Wag ner e ele já anun ci ou aqui, de ime di a to, 6 mil em -
pre gos já con tra ta dos com em pre sas que fi ze ram
con vê ni os com o Mi nis té rio do Tra ba lho.

Seis mil em pre gos, de co me ço, po dem ser pou -
co, mas eu não te nho dú vi da ne nhu ma de que mu i tos
em pre sá ri os bra si le i ros vão as si nar acor do com o Mi -
nis té rio do Tra ba lho. Como eu não te nho dú vi da,
Wag ner, de que mu i tas Pre fe i tu ras no Bra sil vão fa zer
acor do com o Mi nis té rio do Tra ba lho. Até por que
quan do a gen te pen sa no em pre go para o jo vem, a
gen te pen sa na obri ga to ri e da de des te jo vem tra ba-
lhar, mas não pa rar de es tu dar, por que o ob je ti vo é
ga ran tir que ele con ti nue es tu dan do.

Se gun do, é que o em pre go para esse jo vem
pres su põe que ele apren da uma pro fis são. Pres su-
põe que quem o con tra tar te nha como com pro mis so,
tam bém, não ape nas pa gar o pe que no sa lá rio, mas
tam bém for má-lo pro fis si o nal men te. Ou seja, na ver -
da de, é dar a opor tu ni da de a todo ser hu ma no para
ven cer na vida. Quem de nós aqui não teve uma opor-
tu ni da de? Quem de nós aqui não teve a pri me i ra
chan ce? Quem de nós aqui não po de ria ser vir de
exem plo para mi lhões e mi lhões de jo vens que es tão
pela pe ri fe ria dos gran des cen tros ur ba nos à pro cu ra
de uma opor tu ni da de que hoje não tem, por que uma
jo vem ou um jo vem, quan do sai para pro cu rar em pre-
go, hoje a pri me i ra per gun ta que lhe fa zem é se tem
ex pe riên cia.

Mas, se nun ca tra ba lhou, como é que pode ter
ex pe riên cia? A se gun da per gun ta que fa zem é se tem 
o se gun do grau com ple to. Se não ti ver, não tem chan -
ce. Então, nós pre ci sa mos pro fis si o na li zá-los para ga -
ran tir que es sas pes so as te nham uma pro fis são e
pos sam ar ru mar em pre go em qual quer lu gar do Bra -
sil em que qui se rem tra ba lhar.

O Pri me i ro Empre go é, na ver da de, a pri me i ra
pos si bi li da de que a gen te tem de dar opor tu ni da de de 
as pes so as con quis ta rem a sua ci da da nia. Até por -
que está mu i to mais di fí cil do que no nos so tem po, ou
do que no meu tem po de jo vem. Mu i to mais com pli ca-
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do. Eu di ria que a me ni na da de hoje tem me nos pos si-
bi li da de do que eu tive, 45 anos atrás.

E cabe a nós, Esta do bra si le i ro; cabe a nós, em -
pre sá ri os bra si le i ros, cabe a to dos nós, po lí ti cos bra -
si le i ros, cri ar mos as con di ções para que as opor tu ni-
da des pos sam se apre sen tar di an te dos olhos das
nos sas me ni nas e dos nos sos me ni nos.

E se nós es ta mos lan çan do o Pri me i ro Empre go
hoje, uma pro pos ta con den sa da com nú me ros, uma
pro pos ta tra ba lha da com mu i ta gen te, é por que te-
mos a cer te za de que essa pro pos ta será ca paz de
sen si bi li zar a so ci e da de bra si le i ra para o tema da ge -
ra ção de em pre gos.

Essa me ni na que pres tou de po i men to aqui, do
Rio Gran de do Sul, e ou tros mi lha res que, por ou tros
Esta dos, como os do Ma ra nhão, que me en tre ga ram
os do cu men tos aqui, são pes so as que al guém con se-
guiu ti rar do ca mi nho da cri mi na li da de, do ca mi nho do 
nar co trá fi co ou do ca mi nho do de ses pe ro, pois é o de -
ses pe ro que leva uma cri an ça a fa zer co i sas que não
gos ta ria de fa zer. De ses pe ro le va do pelo de sem pre go
da mãe, de ses pe ro le va do pelo de sem pre go do pai;
de ses pe ro por que, de po is de fa zer o se gun do grau,
não tem di nhe i ro para pa gar uma fa cul da de par ti cu-
lar; de ses pe ro por che gar no fi nal de se ma na e não
ter um cen ta vo para po der par ti ci par de uma fes ta,
para ir num ci ne ma, para ter uma ati vi da de cul tu ral. E
tudo isso é um acú mu lo de pro ble mas que vai le van do
o jo vem ao de ses pe ro.

Eu digo isso por que quem já fi cou de sem pre ga-
do, nes te país, sabe que o de sem pre go é como uma
das do en ças crô ni cas do ser hu ma no. Não tem nada
que pos sa dar ma i or pra zer a um ser hu ma no do que
tra ba lhar, no fi nal do mês re ce ber o seu sa lá rio e po -
der gas tar o seu di nhe i ri nho, aju dan do a fa mí lia ou
aju dan do a si pró prio.

E até por que, hoje, as nos sas me ni nas e os nos -
sos me ni nos, mu i tas ve zes, não gos tam nem de pe dir
di nhe i ro para o pai ou para a mãe, por que an tes de re -
ce ber o di nhe i ro re ce bem um dis cur so, que o pai e
mãe não têm di nhe i ro. Então, isso, às ve zes, de i xa a
pes soa ain da... A Ma ri a na riu, é por que deve acon te-
cer com o Ja ques Wag ner.

A ver da de é que isso vai de i xan do a ju ven tu de
sem ne nhu ma con di ção de acre di tar que al guém vai
fa zer al gu ma co i sa por ela. Mu i tos jo vens não acre di-
tam, hoje, em po lí ti ca, não acre di tam em sin di ca to,
não acre di tam em re li gião. Ou seja, é um ajun ta men to
de pes so as que não vêem pers pec ti vas.

E essa pro pos ta de Pri me i ro Empre go vem dar,
para essa ju ven tu de, a cer te za de que nós co me ça-

mos a tri lhar um ca mi nho. E que, se es ta mos co me-
çan do com 250 mil, é ple na men te pos sí vel che gar a
500 mil ou a mu i to mais. Vai de pen der, Wag ner, da
nos sa ca pa ci da de de con ven ci men to da so ci e da de,
vai de pen der da sen si bi li da de dos Go ver na do res, da
sen si bi li da de dos Pre fe i tos, da sen si bi li da de dos em -
pre sá ri os. E da nos sa sen si bi li da de de en ten der que
essa ta re fa é uma ta re fa pri o ri tá ria, que deve per me ar
o com por ta men to de cada Mi nis tro des te Go ver no.

Nas mais di fe ren tes áre as do Go ver no, cada
ação do Mi nis té rio tem que ser pen sa da sem pre na
pos si bi li da de de ge rar uma opor tu ni da de de tra ba lho
para uma me ni na ou para um me ni no.

E eu acho que, se nós le var mos isso a sé rio,
como es tou per ce ben do na fi si o no mia de cada um de
vo cês, cer ta men te nós es ta re mos dan do, para as fu -
tu ras ge ra ções, a cer te za de que em al gum dia, nes te
país, a gen te fez uma op ção de pre fe rir in ves tir na
edu ca ção ou no em pre go do que em cons tru ir pri sões
por este país. O Mi nis tro da Jus ti ça sabe a quan ti da de
de re i vin di ca ções que exis tem hoje no Bra sil para a
gen te cons tru ir pri sões. E cada vez mais as pri sões
exi gi das são pri sões de se gu ran ça má xi ma, por tan to,
cada vez mais se gas ta para pu nir os cri mi no sos des -
te país.

Se este pro gra ma for exe cu ta do com ca ri nho,
como eu so nho que ele deva ser exe cu ta do, e se nós
in ves tir mos na edu ca ção como es ta mos pen san do
em in ves tir, in clu si ve com con vê ni os com em pre sá ri-
os para a po lí ti ca da al fa be ti za ção, nós va mos ape nas
cons ta tar o ób vio da qui a al guns anos: que era mu i to
mais ba ra to a gen te in ves tir na edu ca ção e no em pre-
go do que in ves tir nas pri sões que tan to a so ci e da de
re i vin di ca que a gen te in vis ta.

Eu acho, meus com pa nhe i ros e com pa nhe i ras,
que o Wag ner dis se uma fra se mu i to im por tan te, com
que eu que ro ter mi nar. Não va mos aqui fi car pre o cu-
pa dos com “de quem é a idéia”. Não va mos fi car pre o-
cu pa dos com “quem foi que fez a pro pos ta”. Nós es ta-
mos fa zen do um pro je to de lei que pode ser dis cu ti do
no Con gres so Na ci o nal. Um as sun to des sa en ver ga-
du ra po de ria ser tra ta do por uma me di da pro vi só ria,
mas, até para per mi tir que haja um de ba te ma i or, va -
mos fa zer um pro je to de lei e va mos de ba ter. A nós
não in te res sa ama nhã ou de po is de ama nhã fa zer-
mos DNA para sa ber quem é o pai do Pri me i ro
Empre go. Se eu pu des se pe dir a Deus, eu pe di ria que 
este seja o fi lho de uma imen sa co le ti vi da de que con -
se guiu pro du zir sem ne nhu ma va i da de pes so al, sem
ne nhum in te res se me nor, sem ne nhum in te res se po -
lí ti co-ele i to ral, uma pro pos ta que nos per mi tis se olhar 
os nos sos fi lhos nos olhos, olhar nos sas cri an ças
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bem no fun do dos olhos e di zer para eles: es ta mos
ape nas fa zen do a nos sa obri ga ção, dan do a vo cês a
opor tu ni da de que nós, po lí ti cos, ti ve mos, que nós re -
ce be mos de nos sos pais. Isso é o mí ni mo que nós po -
de re mos fa zer pela ju ven tu de bra si le i ra. Por tan to, é
nos sa obri ga ção es tar mos pre o cu pa dos com vo cês
para que vo cês pos sam se pre o cu par com aque les
que vi rão de po is, de po is e de po is.

Por isso, meu que ri do Ja ques Wag ner, que já foi
sin di ca lis ta, ain da é sin di ca lis ta não-mi li tan te por que
é Mi nis tro e não pode mi li tar no sin di ca to, ago ra; que
já foi lu ta dor das boas ca u sas de mo crá ti cas des te
país, que já foi De pu ta do e que ago ra vi rou Mi nis tro
do Tra ba lho, você está con se guin do co lo car em prá ti-
ca o so nho que você ali men tou toda a sua vida po lí ti-
ca e um so nho dos dis cur sos que você fa zia no mo vi-
men to sin di cal: “por que o Go ver no tem que fa zer isto,
por que o Go ver no tem que fa zer aqui lo”. Pois bem,
ago ra você é Go ver no, a bola está com você, “di vir-
ta-se” e gere os em pre gos que este país pre ci sa que
se jam cri a dos.

Meus pa ra béns, Ja ques Wag ner."
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como Lí -
der, 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. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Os cin co mi nu-
tos, Sr. Pre si den te, não se rão ne ces sá ri os. Gos ta ria
ape nas de me as so ci ar, me in cor po rar à pre o cu pa ção
de fen di da e es po sa da aqui por mu i tos Lí de res com
re la ção à ni ge ri a na Ami na La wal, cujo caso vol tou à
ba i la. É um ab sur do! O mun do todo en ten de des sa
for ma. Da mes ma ma ne i ra que os ou tros Lí de res tam -
bém já o fi ze ram, gos ta ria de en ca re cer ao Pre si den te
Lula que in ter ce des se jun to ao go ver no ni ge ri a no a
fa vor de Ami na La wal. Há pou co o Se na dor Tião Vi a-
na me di zia que tam bém já de mons trou a sua pre o cu-
pa ção e está dis pos to a fa zer qual quer ges to para que 
se re pi ta o que o go ver no an te ri or fez em de fe sa da ni -
ge ri a na con de na da. Se for o caso, deve-se te le fo nar
mes mo e co lo car, de novo, o Bra sil como al ter na ti va
de asi lo po lí ti co. Esse cri me e essa pena de vem ser
con tes ta dos, deve-se de mons trar o que o País pen sa
exa ta men te como pen sa o Con gres so Na ci o nal, que
hoje já mar cou sua po si ção.

Era, em sín te se, a mi nha pre o cu pa ção e a ra zão
da in ter ven ção que aca bo de fa zer.

Du ran te o dis cur so do Sr. Re nan Ca-
lhe i ros, o Sr. Mão San ta, de i xa a ca de i ra da

pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Pa u lo
Paim, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Sr. Se na-
dor Arthur Vir gí lio en vi ou dis cur so à Mesa para que
fos se 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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras e
Srs. Senadores, transmito hoje ao Ministro dos
Transportes, Anderson Adauto Pereira, apelo que
ouvi, em recente viagem ao Amazonas, do Prefeito
Rômulo Barbosa Mattos, e da Vereadora Nilde
Clementino de Araújo, Presidente da Câmara
Municipal, ambos de Envira, localizado nas
proximidades da divisa do meu Estado com o Acre.

O ape lo me foi fe i to em do cu men to que traz tam -
bém a as si na tu ra dos Ve re a do res de Envi ra, José
Adal ber to Sou za da Sil va (vice-pre si den te), Ra i mun do
Te i xe i ra de Fran ça (1º se cre tá rio), Ero til des Pe re i ra de
Sou za (2ª se cre tá ria), Davi Cláu dio da Sil va, Ilma Ma -
ria F. de Lima, Ma ria Olin da Gur gel, Se bas tião Fer re i ra
de Lima e Val de us mar Fa ri as de Lima.

O pe di do re fe re-se à pos si bi li da de de cons tru-
ção de uma ro do via para li gar Envi ra, no Ama zo nas, a 
Fe i jó, no Acre, numa ex ten são de 96 qui lô me tros. A
pos tu la ção sen si bi li zou-me pro fun da men te, so bre tu-
do por um fato: Envi ra e Fe i jó são in ter li ga dos atu al-
men te ape nas por via flu vi al, num per cur so de mo ra do
e que en ca re ce o fre te para o trans por te de mer ca do-
ri as en tre os dois mu ni cí pi os.

Ade ma is, Se nhor Pre si den te, a atu al li ga ção, flu vi-
al, en tre Envi ra e Fe i jó só é viá vel em al guns me ses do
ano. Nos de ma is, isto é, na es ta ção das che i as, a li ga-
ção de Fe i jó al can ça ape nas até o mu ni cí pio de Ei ru ne-
pé, não sen do ne ces sá rio res sal tar os trans tor nos que
isso traz às po pu la ções da que la área.

Envi ra é um im por tan te cen tro pro du tor agrí co la do
Ama zo nas e está lo ca li za do na área da cha ma da Zona
Fran ca Ver de, res sen tin do-se de uma rede de vias de
trans por te com pa tí vel com o ní vel da eco no mia lo cal.

Endos so o pe di do de Envi ra. É um pe di do jus to.
De um mu ni cí pio que pro duz ri que zas. E que an se ia
por me i os para o es co a men to de sua pro du ção.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 às12 ho ras e 31
mi nu tos.)
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Ata da 5ª Ses são não De li be ra ti va
em 7 de ju lho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
da Sra. Serys Slhes sa ren ko e do Sr. Mão San ta

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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, pro je tos de de cre to le gis la ti vo
que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 383, DE 2003

(Nº 1.060/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do de Extra-
di ção en tre os Esta dos Par tes do Mer co-
sul, con clu í do no Rio de Ja ne i ro, 10 de
de zem bro de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do de Extra -

di ção en tre os Esta dos Par tes do Mer co sul, con clu í do
no Rio de Ja ne i ro, 10 de de zem bro de 1998.

§ 1º Na apli ca ção do tex to do re fe ri do Acor do
pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, es pe ci al men te o
ar ti go V, cabe ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral pro ces sar
e jul gar a ex tra di ção so li ci ta da por Esta do es tran ge i ro,
bem como apre ci ar o ca rá ter da in fra ção, con for me
suas re gras e pro ce di men tos in ter nos de de ci são e
sua in ter pre ta ção dos fa tos que fun da men tam o pe di-
do de ex tra di ção, nos ter mos da le gis la ção bra si le i ra.

§ 2º Fi cam su je i tos à apro va ção do Con gres so
Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re sul tar em re vi-
são do re fe ri do Acor do, bem como qua is quer ajus tes
com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou com -
pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE 
OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL

A Re pú bli ca Argen ti na, a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, a Re pú bli ca do Pa ra guai e a Re pú bli ca Ori -
en tal do Uru guai, do ra van te de no mi na dos “Esta dos
Par tes”;

Con si de ran do o Tra ta do de Assun ção, as si na do
em 26 de mar ço de 1991 en tre a Re pú bli ca Argen ti na,
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a Re pú bli ca do Pa -
ra guai e a Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai e o Pro to co-
lo de Ouro Pre to, so bre a es tru tu ra ins ti tu ci o nal do
Mer co sul, as si na do em 17 de de zem bro de 1994 por
es ses mes mos Esta dos Par tes;

Re cor dan do que os ins tru men tos fun da ci o na is
do Mer co sul es ta be le cem o com pro mis so pe los Esta -
dos Par tes de har mo ni za rem suas le gis la ções;

Re a fir man do o de se jo dos Esta dos Par tes do
Mer co sul de acor dar so lu ções ju rí di cas co muns com
vis tas ao for ta le ci men to do pro ces so de in te gra ção;

Des ta can do a im por tân cia de con tem plar tais
so lu ções em ins tru men tos ju rí di cos de co o pe ra ção
em áre as de in te res se co mum como a co o pe ra ção ju -
rí di ca e a ex tra di ção;

Con ven ci dos da ne ces si da de de sim pli fi car e
agi li zar a co o pe ra ção in ter na ci o nal para pos si bi li tar a
har mo ni za ção e a com pa ti bi li za ção das nor mas que
re gu lam o exer cí cio da fun ção ju ris di ci o nal dos Esta -
dos Par tes;

Ten do em con ta a evo lu ção dos Esta dos de mo-
crá ti cos, ten den te à eli mi na ção gra du al dos de li tos de 
na tu re za po lí ti ca como ex ce ção à ex tra di ção;

Re sol vem ce le brar um Acor do de Extra di ção
nos ter mos que se se guem:

CAPÍTULO I
Prin cí pi os Ge ra is

ARTIGO 1
Da Obri ga ção de Con ce der a Extra di ção

Os Esta dos Par tes obri gam-se a en tre gar, re ci-
pro ca men te, se gun do as re gras e as con di ções es ta-
be le ci das no pre sen te Acor do, as pes so as que se en -
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con trem em seus res pec ti vos ter ri tó ri os e que se jam
pro cu ra das pe las au to ri da des Com pe ten tes de ou tro
Esta do Par te, para se rem pro ces sa das pela prá ti ca
pre su mi da de al gum de li to, que res pon dam a pro ces-
so já em cur so ou para a exe cu ção de uma pena pri -
va ti va de li ber da de.

ARTIGO 2
De li tos que Dão Ca u sa à Extra di ção

1. Da rão ca u sa à ex tra di ção os atos ti pi fi ca dos
como de li to se gun do as leis do Esta do Par te re que ren te
e do Esta do Par te re que ri do, in de pen den te men te da
de no mi na ção dada ao cri me, os qua is se jam pu ní ve is
em am bos os Esta dos com pena pri va ti va de li ber da de
de du ra ção má xi ma não in fe ri or a dois anos.

2. Se a ex tra di ção for re que ri da para a exe cu ção
de uma sen ten ça exi ge-se, ade ma is, que a par te da
pena ain da por cum prir não seja in fe ri or a seis me ses.

3. Se a ex tra di ção re que ri da por um dos Esta dos
Par tes re fe rir-se a de li tos di ver sos e co ne xos, res pe i-
ta do o prin cí pio da du pla in cri mi na ção para cada um
de les, bas ta rá que ape nas um sa tis fa ça às exi gên ci as
pre vis tas no pre sen te Arti go para que a ex tra di ção
pos sa ser con ce di da, in clu si ve com res pe i to aos de -
ma is de li tos.

4. Pro ce de rá igual men te à ex tra di ção com base
nos de li tos pre vis tos em acor dos mul ti la te ra is vi gen-
tes en tre o Esta do Par te re que ren te e o Esta do Par te
re que ri do.

5. Qu al quer de li to que não es te ja ex pres sa men-
te pre vis to nas ex ce ções do Ca pí tu lo III do pre sen te
Acor do, en se ja rá a ex tra di ção sem pre que cum pra os
re qui si tos es ta be le ci dos no Arti go 3.

CAPÍTULO II
Da Pro ce dên cia da Extra di ção

ARTI GO 3
Da Ju ris di ção, Du pla in cri mi na ção

e Ape na men to

Para que a ex tra di ção seja jul ga da pro ce den te é 
ne ces sá rio:

a) que o Esta do Par te re que ren te te-
nha ju ris di ção para co nhe cer dos atos que
fun da men tam o pe di do, sal vo quan do o
Esta do Par te re que ri do te nha ju ris di ção
para co nhe cer da ca u sa; e

b) que, no mo men to em que se so li ci ta
a ex tra di ção, os atos que fun da men tam o
pe di do sa tis fa çam às exi gên ci as do Arti go 2
do pre sen te Acor do.

CAPÍTULO III
Da im pro ce dên cia da Extra di ção

ARTI GO 4
Mo di fi ca ção da Qu a li fi ca ção do De li to

Se a qua li fi ca ção do fato cons ti tu ti vo do de li to
que mo ti vou a ex tra di ção for pos te ri or men te mo di fi ca-
da no cur so do pro ces so no Esta do Par te re que ren te,
a ação não po de rá pros se guir, a não ser que a nova
qua li fi ca ção per mi ta a ex tra di ção.

ARTI GO 5
Dos De li tos Po lí ti cos

1. Não se con ce de rá a ex tra di ção por de li tos
que o Esta do Par te re que ri do con si de re se rem po lí ti-
cos ou re la ci o na dos a ou tros de li tos de na tu re za po lí-
ti ca. A mera ale ga ção de um fim ou mo ti vo po lí ti co
não im pli ca rá que o de li to deva ne ces sa ri a men te ser
qua li fi ca do como tal.

2. Para os fins do pre sen te Acor do, não se rão
con si de ra dos de li tos po lí ti cos, em ne nhu ma cir cuns-
tân cia:

a) aten tar con tra a vida ou ca u sar a
mor te de um Che fe de Esta do ou de Go ver-
no ou de ou tras au to ri da des na ci o na is ou lo -
ca is ou de seus fa mi li a res;

b) ge no cí dio, cri mes de guer ra ou de li-
tos con tra a hu ma ni da de, em vi o la ção às
nor mas do Di re i to in ter na ci o nal;

c) atos de na tu re za ter ro ris ta que, a tí -
tu lo exem pli fi ca ti vo, im pli quem al gu mas das
se guin tes con du tas:

I) aten ta do con tra a vida, a in te gri da de
fí si ca ou a li ber da de de pes so as que te-
nham di re i to à pro te ção in ter na ci o nal, aí in -
clu í dos os agen tes di plo má ti cos;

ii) to ma da de re féns ou se qües tro de
pes so as;

iii) aten ta do con tra pes so as ou bens
en vol ven do o uso de bom bas, gra na das, ro -
jões, mi nas, ar mas de fogo, car tas ou pa co-
tes con ten do ex plo si vos ou ou tros dis po si ti-
vos ca pa zes de ca u sar pe ri go co mum ou
co mo ção pú bli ca;

iv) atos de cap tu ra ilí ci ta de em bar ca-
ções ou ae ro na ves;

v) em ge ral, qual quer ato não com pre-
en di do nos itens an te ri o res, co me ti do com o
pro pó si to de ate mo ri zar uma po pu la ção, clas -
ses ou se to res da mes ma, de aten tar con tra a 
eco no mia de um país, seu pa tri mô nio cul tu ral
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ou eco ló gi co, ou de re a li zar re pre sá li as de ca -
rá ter po lí ti co, ra ci al ou re li gi o so;

vi) a ten ta ti va de qual quer dos de li tos
pre vis tos nes te Arti go.

ARTI GO 6
Dos De li tos Mi li ta res

Não se con ce de rá a ex tra di ção por de li tos de
na tu re za ex clu si va men te mi li tar.

ARTI GO 7
Da Co i sa Jul ga da, Indul to, Anis tia e Gra ça

Não se con ce de rá a ex tra di ção de pes soa re cla-
ma da caso já te nha sido jul ga da, in dul ta da, be ne fi ci a-
da por anis tia ou ob ti do gra ça pelo Esta do Par te re -
que ri do com res pe i to ao ato ou aos atos que fun da-
men tam o pe di do de ex tra di ção.

ARTI GO 8
Dos Tri bu na is de Exce ção ou ad hoc

Não se con ce de rá a ex tra di ção da pes soa re cla-
ma da caso esta te nha sido con de na da ou deva ser
jul ga da no Esta do Par te re que ren te por um Tri bu nal
de Exce ção ou ad hoc.

ARTI GO 9
Da Pres cri ção

Não se con ce de rá a ex tra di ção quan do a ação
ou a pena es ti ve rem pres cri tas con for me a le gis la ção
do Esta do Par te re que ren te ou do Esta do Par te re-
que ri do.

ARTI GO 10
Dos Me no res

1. Não se con ce de rá a ex tra di ção quan do a pes -
soa re cla ma da for me nor de de zo i to anos na épo ca
da prá ti ca do fato ou dos fa tos pe los qua is a pes soa é
re cla ma da

2. Nes se caso, o Esta do Par te re que ri do to ma rá
as me di das cor re ti vas que, de acor do com o seu or de-
na men to ju rí di co, se ri am apli cá ve is caso os fa tos
hou ves sem sido pra ti ca dos em seu ter ri tó rio por um
me nor inim pu tá vel.

CAPÍTULO IV
De ne ga ção Fa cul ta ti va da Extra di ção

ARTI GO 11
Da Na ci o na li da de

1. A na ci o na li da de da pes soa re cla ma da não
po de rá ser in vo ca da para de ne gar a ex tra di ção, sal vo
dis po si ção cons ti tu ci o nal em con trá rio.

2. Os Esta dos Par tes que não con tem plem dis -
po si ção de na tu re za igual à pre vis ta no pa rá gra fo an -
te ri or po de rão de ne gar-lhe a ex tra di ção de seus na ci-
o na is.

3. Nas hi pó te ses dos pa rá gra fos an te ri o res, o
Esta do Par te que de ne gar a ex tra di ção de ve rá pro-
mo ver o jul ga men to do in di ví duo, man ten do o ou tro
Esta do Par te in for ma do do an da men to do pro ces so,
de ven do ain da re me ter, fi na li za do o ju í zo, có pia da
sen ten ça.

4. Para os efe i tos des te Arti go, a con di ção de
na ci o nal será de ter mi na da pela le gis la ção do Esta do
Par te re que ri do, apre ci a da quan do do mo men to da
apre sen ta ção do pe di do de ex tra di ção, e sem pre que
a na ci o na li da de não te nha sido ad qui ri da com o pro -
pó si to fra u du len to de im pe di-la.

ARTIGO 12
Das Ações em Cur so pe los Mes mos De li tos

Po der-se-á de ne gar a ex tra di ção caso a pes soa
re cla ma da es te ja sen do jul ga da no ter ri tó rio do Esta -
do Par te re que ri do em fun ção do fato ou dos fa tos que 
fun da men tam o pe di do.

CAPÍTULO V
Dos Li mi tes à Extra di ção

ARTIGO 13
Da Pena de Mor te ou Pena Per pé tua

Pri va ti va de Li ber da de

1. O Esta do Par te re que ren te não apli ca rá ao
ex tra di ta do, em ne nhum caso, a pena de mor te ou de
pena per pé tua pri va ti va de li ber da de.

2. Qu an do os fa tos que fun da men tam o pe di do
de ex tra di ção fo rem pas sí ve is de pu ni ção, no Esta do
Par te re que ren te, com a pena de mor te ou pena per -
pé tua pri va ti va de li ber da de, a ex tra di ção so men te
será ad mi ti da se a pena a ser apli ca da não for su pe ri-
or à pena má xi ma ad mi ti da na lei pe nal do Esta do
Par te re que ri do.

ARTIGO 14
Do Prin cí pio da Espe ci a li da de

1. A pes soa en tre gue não será de ti da, jul ga da
nem con de na da, no ter ri tó rio do Esta do Par te re que-
ren te, por ou tros de li tos co me ti dos pre vi a men te à
data de so li ci ta ção da ex tra di ção, e não con ti dos nes -
ta, sal vo nos se guin tes ca sos:

a) quan do a pes soa ex tra di ta da, po-
den do aban do nar o ter ri tó rio do Esta do Par -
te ao qual foi en tre gue, nele per ma ne cer vo -
lun ta ri a men te por mais de 45 dias cor ri dos

17238 Ter ça-fe i ra  8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL374     



após sua li ber ta ção de fi ni ti va ou a ele re-
gres sar de po is de tê-lo aban do na do;

b) quan do as au to ri da des com pe ten tes
do Esta do Par te re que ri do con sen ti rem na
ex ten são da ex tra di ção para fins de de ten-
ção, jul ga men to ou con de na ção da re fe ri da
pes soa em fun ção de qual quer ou tro de li to.

2. Para tal efe i to, o Esta do Par te re que ren te
de ve rá en ca mi nhar ao Esta do Par te re que ri do pe di-
do for mal de ex ten são da ex tra di ção, ca ben do ao
Esta do Par te re que ri do de ci dir se a con ce de. O re fe-
ri do pe di do de ve rá ser acom pa nha do dos do cu men-
tos pre vis tos no pa rá gra fo 4 do Arti go 18 des te
Acor do e de de cla ra ção ju di ci al so bre os fa tos que
mo ti va ram o pe di do de ex ten são, pres ta da pelo ex-
tra di ta do com a de vi da as sis tên cia ju rí di ca.

Artigo 15
Da Re ex tra di ção a um Ter ce i ro Esta do

A pes soa en tre gue so men te po de rá ser re ex tra-
di ta da a um ter ce i ro Esta do com o con sen ti men to do
Esta do Par te que te nha con ce di do a ex tra di ção, sal vo
o caso pre vis to na alí nea a do Arti go 14 des te Acor do,
O con sen ti men to de ve rá ser so li ci ta do por meio dos
pro ce di men tos es ta be le ci dos na par te fi nal do men ci-
o na do Arti go.

CAPÍTULO VI
Do Di re i to de De fe sa e da De tra ção

ARTIGO 16
Do Di re i to de De fe sa

A pes soa re cla ma da go za rá, no Esta do Par te
re que ri do, de to dos os di re i tos e ga ran ti as que con ce-
da a le gis la ção des se Esta do. De ve rá ser as sis ti da
por um de fen sor, e se ne ces sá rio, por in tér pre te.

ARTIGO 17
Da De tra ção

O pe río do de de ten ção cum pri do pela pes soa
ex tra di ta da no Esta do Par te re que ri do, em vir tu de do
pro ces so de ex tra di ção, será com pu ta do na pena a
ser cum pri da no Esta do Par te re que ren te.

CAPÍTULO VII
Do Pro ce di men to

ARTIGO 18
Do Pe di do

1. O pe di do de ex tra di ção será en ca mi nha do por 
via di plo má ti ca Seu di li gen ci a men to será re gu la do
pela le gis la ção do Esta do Par te re que ri do.

2. Qu an do se tra tar de in di ví duo não con de na-
do, o pe di do de ex tra di ção de ve rá ser acom pa nha do
de ori gi nal ou có pia do man da do de pri são ou de ato
de pro ces so cri mi nal equi va len te, con for me a le gis la-
ção do Esta do Par te re que ri do, ema na do de au to ri da-
de com pe ten te.

3. Qu an do se tra tar de in di ví duo con de na do, o
pe di do de ex tra di ção de ve rá ser acom pa nha do de ori -
gi nal ou có pia da sen ten ça con de na tó ria e cer ti dão
de que a mes ma não foi to tal men te cum pri da e do
tem po que fal tou para seu cum pri men to.

4. Nas hi pó te ses re fe ri das nos pa rá gra fos 2 e 3,
de ve rão, ain da, acom pa nhar o pe di do:

i) des cri ção dos fa los pe los qua is se
re quer a ex tra di ção, in di can do-se o lu gar e a 
data de sua ocor rên cia, sua qua li fi ca ção le -
gal e fa zen do-se re fe rên cia as dis po si ções
le ga is apli cá ve is;

ii) to dos os da dos co nhe ci dos quan to
à iden ti da de, na ci o na li da de, do mi cí lio ou re -
si dên cia da pes soa re cla ma da e, se pos sí-
vel, fo to gra fia, im pres sões di gi ta is e ou tros
me i os que per mi tam sua iden ti fi ca ção; e,

iii) có pia ou trans cri ção au tên ti ca dos
tex tos le ga is que ti pi fi cam e san ci o nam o
de li to, iden ti fi can do a pena apli cá vel, os tex -
tos que es ta be le cem a ju ris di ção do Esta do
Par te re que ren te para de les to mar co nhe ci-
men to. as sim como uma de cla ra ção de que
a ação e a pena não es te jam pres cri tas de
acor do com sua le gis la ção.

5. No caso pre vis to no Arti go 13, in clu ir-se-á
de cla ra ção pela qual o Esta do Par te re que ren te as -
su mi rá o com pro mis so de não apli car a pena de
mor te ou a pena per pé tua pri va ti va de li ber da de,
obri gan do-se, ade ma is, a apli car, como pena má xi-
ma, a ma i or pena ad mi ti da pela le gis la ção pe nal do
Esta do Par te re que ri do.

ARTIGO 19
Da Dis pen sa de Le ga li za ção

O pe di do de ex tra di ção, as sim como os do cu-
men tos que o acom pa nhem por for ça da apli ca ção
dos dis po si ti vos do pre sen te Acor do, es ta rão isen -
tos de le ga li za ção ou for ma li da de se me lhan te.
Caso apre sen tem-se có pi as de do cu men tos, es tas
de ve rão es tar au ten ti ca das por au to ri da de com pe-
ten te.
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ARTIGO 20
Do Idi o ma

O pe di do de ex tra di ção e os do cu men tos que o
acom pa nham se rão acom pa nha dos de tra du ção na
lín gua do Esta do Par te re que ri do.

ARTIGO 21
Da Infor ma ção Com ple men tar

1. Se os da dos ou do cu men tos en vi a dos jun ta-
men te ao pe di do de ex tra di ção fo rem in su fi ci en tes
ou de fe i tu o sos, o Esta do Par te re que ri do co mu ni ca-
rá esse fato sem de mo ra, por via di plo má ti ca, ao
Esta do Par te re que ren te, que terá o pra zo de 45
dias cor ri dos, con ta dos da data do re ce bi men to da
co mu ni ca ção, para cor ri gir tais de fe i tos ou omis-
sões.

2. Se por cir cuns tân ci as es pe ci a is de vi da men te
fun da men ta das, o Esta do Parte re que ren te não pu-
der cum prir com o dis pos to no pa rá gra fo an te ri or den -
tro do pra zo con sig na do, po de rá so li ci tar ao Esta do
Par te re que ri do a pror ro ga ção do re fe ri do pra zo por
mais 20 dias cor ri dos.

3. O des cumpnrnen to do dis pos to nos pa rá gra-
fos an te ri o res será con si de ra do como de sis tên cia do
pe di do de ex tra di ção.

ARTIGO 22
De ci são e Entre ga

1. O Esta do Par te re que ri do co mu ni ca rá, sem
de mo ra, ao Esta do Par te re que ren te, por via di plo má-
ti ca, sua de ci são com res pe i to à ex tra di ção.

2. Qu al quer de ci são de ne ga tó ria, to tal ou par ci-
al, com res pe i to ao pe di do de ex tra di ção, de ve rá ser
fun da men ta da.

3. Qu an do a ex tra di ção for con ce di da, o Esta do
Par te re que ren te sera in for ma do do lu gar e da data
de en tre ga, bem como da du ra ção da de ten ção cum -
pri da pela pes soa re ci ar na da para efe i to de ex tra di-
ção.

4. Se no pra zo de 30 (trin ta) dias cor ri dos, con ta-
dos a par tir da data de no ti fi ca ção, o Esta do Par te re -
que ren te não re ti rar a pes soa re cla ma da, esta será
pos ta em li ber da de, po den do o Esta do Par te re que ri-
do de ne gar pos te ri or men te a ex tra di ção pe los mes-
mos fa tos.

5. Em caso de for ça ma i or ou de en fer mi da de
gra ve, de vi da men te com pro va da que im pe ça ou seja
obs tá cu lo à en tre ga ou à re cep ção da pes soa re cla-
ma da, tal cir cuns tân cia será in for ma da ao ou tro Esta -
do Par te, an tes do ven ci men to do pra zo pre vis to no

pa rá gra fo an te ri or, po den do-se acor dar uma nova
data para a en tre ga e re cep ção.

6. Qu an do da en tre ga da pes soa re cla ma da, ou
tão logo isso seja pos sí vel; en tre gar-se-á ao Esta do
Par te re que ren te a do cu men ta ção, os bens e os de -
ma is per ten ces que, igual men te, lhe de vam ser co lo-
ca dos à dis po si ção, con for me o pre vis to no pre sen te
Acor do.

7. O Esta do Par te re que ren te po de rá en vi ar ao
Esta do Par te re que ri do, com a anuên cia des te úl ti mo,
agen tes de vi da men te au to ri za dos que au xi li a rão no
re co nhe ci men to do ex tra di ta do e na con du ção des te
ao ter ri tó rio do Esta do Par te re que ren te os qua is, em
sua ati vi da de es ta rão su bor di na dos às au to ri da des
do Esta do Par te re que ri do.

ARTIGO 23
Do Di fe ri men to

1. Qu an do a pes soa cuja ex tra di ção se re quer
es ti ver su je i ta a pro ces so ou cum prin do sen ten ça no
Esta do Par te re que ri do por de li to dis tin to da que le que 
mo ti va a ex tra di ção, ca be rá a este igual men te re sol-
ver so bre o pe di do de ex tra di ção e no ti fi car o Esta do
Par te re que ren te quan to à sua de ci são.

2. Se a de ci são for fa vo rá vel, o Esta do Par te re -
que ri do po de rá di fe rir o pra zo de en tre ga res pe i tan do
a con clu são do pro ces so pe nal, ou até que se te nha
cum pri do a pena. Não obs tan te, se o Esta do Par te re -
que ri do san ci o nar o de li to que fun da men ta o di fe ri-
men to com unta pena cuja du ra ção seja in fe ri or àque -
la es ta be le ci da no pa rá gra fo 1 do Arti go 2 des te Acor -
do, pro ce der-se-á à en tre ga sem de mo ra

3. As res pon sa bi li da des ci vis de ri va das do de li to
ou qual quer pro ces so ci vil a que es te ja su je i ta a pes -
soa re cla ma da não po de rão im pe dir ou re tar dar a en -
tre ga.

4. O adi a men to da en tre ga sus pen de rá o côm -
pu to do pra zo de pres cri ção das ações ju di ci a is que ti -
ve rem lu gar no Esta do Par te re que ren te pe los fa tos
que mo ti vam o pe di do de ex tra di ção.

ARTIGO 24
Da Entre ga dos Bens

1. Caso se con ce da a ex tra di ção, os bens que
se en con trem no Esta do Par te re que ri do e que se jam
pro du to do de li to ou que pos sam ser vir de pro va se -
rão en tre gues ao Esta do Par te re que ren te, se este o
so li ci tar. A en tre ga dos re fe ri dos bens es ta ra su bor di-
na da à lei do Esta do Par te re que ri do e aos di re i tos de
ter ce i ras par tes por ven tu ra afe ta das.
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2 Sem pre ju i zo do dis pos to no pa rá gra fo I des te
Arti go, tais bens se rão en tre gues ao Esta do Pane re -
que ren te, se este o so li ci tar, mes mo em caso de não
se po der le var a efe i to a ex tra di ção em con se qüên cia
de mor te ou fuga da pes soa re cla ma da.

3. Qu an do tais bens fo rem sus ce ti ve is de em-
bar go ou con fis co no ter ri tó rio do Esta do Parte re que-
ri do, este po de rá, por efe i to de um pro ces so pe nal em 
cur so, con ser vá-los tem po ra ri a men te ou en tre gá-los
sob con di ção de sua res ti tu i ção fu tu ra

4. Qu an do a lei do Esta do Par te re que ri do ou o
di re i to de ter ce i ras pa nes afe ta das as sim o exi gi rem,
os bens se rão de vol vi dos sem qual quer ônus, ao
Esta do Par te re que ri do.

ARTIGO 25
Dos Pe di dos Con cor ren tes

1. No caso de pe di dos de ex tra di ção con cor ren-
tes, re fe ren tes a uma mes ma pes soa, o Esta do Par te
re que ri do de ter mi na rá a qual dos re fe ri dos Esta dos
se ha ve rá de con ce der a ex tra di ção, e no ti fi ca rá de
sua de ci são aos Esta dos– Par tes re que ren tes.

2. Qu an do os pe di dos re fe ri rem-se a um mes mo
de li to, o Esta do Par te re que ri do de ve rá dar pre fe rên-
cia na se guin te or dem:

a) ao Esta do em cujo ter ri tó rio se hou -
ver co me ti do o de li to;

b) ao Esta do em cujo ter ri tó rio te nha
re si dên cia ha bi tu al a pes soa re cla ma da;

c) ao Esta do que pri me i ro apre sen tou
o pe di do.

3. Qu an do os pe di dos se re fe ri rem a de li tos
dis tin tos, o Esta do Par te re que ri do, se gun do sua le-
gis la ção, dará pre fe rên cia ao Esta do que te nha ju-
ris di ção re la ti va men te ao de li to mais gra ve. Ha ven do
igual gra vi da de, dar-se-á pre fe rên cia ao Esta do que
pri me i ro apre sen tou o pe di do.

ARTIGO 26
Trân si to da Pes soa Extra di ta da

1. Os Esta dos Par te co o pe ra rão en tre si vi san do
fa ci li tar o trân si to por seu ter ri tó rio de pes so as ex tra-
di ta das. Para este fim, o trân si to pelo ter ri tó rio de um
dos Esta dos Par tes exi gi rá – sem pre que não se opo -
nham mo ti vos de or dem pú bli ca – a apre sen ta ção
pré via de uma so li ci ta ção por via di plo má ti ca acom -
pa nha da de có pi as do pe di do ori gi nal de ex tra di ção e
da co mu ni ca ção que a au to ri za.

2. Ca be rá às au to ri da des do Esta do Par te de
trân si to a cus tó dia do re cla ma do. O Esta do Parte

re que ren te re em bol sa rá o Esta do Par te de trân si to
os gas tos con tra í dos no cum pri men to de tal obri ga-
ção.

3. Não será ne ces sá rio so li ci tar a ex tra di ção em
trân si to quan do fo rem uti li za dos me i os de trans por te
aé reo sem pre vi são de ater ris sa gem no ter ri tó rio do
Esta do Par te de trân si to.

ARTIGO 27
Da Extra di ção Sim pli fi ca da ou Vo lun tá ria

O Esta do Par te re que ri do po de rá con ce der a
ex tra di ção se a pes soa re cla ma da, com a de vi da as -
sis tên cia ju rí di ca e pe ran te a au to ri da de ju di ci al do
Esta do Par te re que ri do, de cla rar sua ex pres sa
anuên cia em se en tre gar ao Esta do Par te re que ren te,
de po is de ha ver sido in for ma da de seu di re i to a um
pro ce di men to for mal de ex tra di ção e da pro te ção que
tal di re i to en cer ra.

ARTIGO 28
Das Des pe sas

1. O Esta do Par te re que ri do ar ca rá com o cus te-
io das des pe sas oca si o na das em seu ter ri tó rio em
con se qüên cia da de ten ção da pes soa cuja ex tra di ção
se pede. Des pe sas con tra í das no tras la do e no trân si-
to da pes soa re cla ma da para fora do ter ri tó rio do
Esta do Par te re que ri do es ta rão a car go do Esta do
Par te re que ren te.

2. O Esta do Par te re que ren te ar ca rá com as
des pe sas de trans por te ao Esta do Par te re que ri do da 
pes soa ex tra di ta da que te nha sido ab sol vi da ou con -
si de ra da ino cen te.

CAPÍTULO VIII
Da Pri são Pre ven ti va para fins de Extra di ção

ARTIGO 29
Da Pri são Pre ven ti va

1. As au to ri da des com pe ten tes do Esta do Par te
re que ren te po de rão so li ci tar a pri são pre ven ti va para
as se gu rar o pro ce di men to de ex tra di ção da pes soa
re cla ma da, a qual será cum pri da com a má xi ma ur -
gên cia pelo Esta do Par te re que ri do de acor do com a
sua le gis la ção.

2. O pe di do de pri são pre ven ti va de ve rá in di-
car que tal pes soa res pon de a um pro ces so ou é su -
je i to de uma sen ten ça con de na tó ria ou or dem de
de ten ção ju di ci al, e de ve rá con sig nar a data e os
atos que mo ti vem o pe di do, bem como o tem po e o
lo cal de sua ocor rên cia, além de da dos de fi li a ção e
ou tros que per mi tam a iden ti fi ca ção da pes soa cuja
pri são se re quer. Tam bém de ve rá cons tar do pe di do
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a in ten ção de se pro ce der a um pe di do for mal de ex -
tra di ção.

3. O pe di do de pri são pre ven ti va po de rá ser
apre sen ta do pe las au to ri da des com pe ten tes do
Esta do Par te re que ren te por via di plo má ti ca ou pela
Orga ni za ção Inter na ci o nal de Po lí cia Cri mi nal
(INTERPOL), de ven do ser trans mi ti do por cor re io,
fax ou qual quer ou tro meio que per mi ta a co mu ni ca-
ção por es cri to.

4. A pes soa pre sa em vir tu de do re fe ri do pe di do
de pri são pre ven ti va será ime di a ta men te pos ta em li -
ber da de se ao cabo de 40 dias cor ri dos, a con tar da
data de no ti fi ca ção de sua pri são ao Esta do Par te re -
que ren te, este não hou ver for ma li za do um pe di do de
ex tra di ção pe ran te o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o-
res do Esta do Par te re que ri do.

5. Se a pes soa re cla ma da vier a ser pos ta em li -
ber da de em vir tu de do dis pos to no pa rá gra fo an te ri or,
o Esta do Par te re que ren te so men te po de rá so li ci tar
nova pri são da pes soa re cla ma da me di an te pe di do
for mal de ex tra di ção.

CAPÍTULO IX
Da Se gu ran ça, Ordem Pú bli ca e 

Ou tros Inte res ses Essen ci a is

ARTIGO 30

Da Se gu ran ça, Ordem Pú bli ca e Ou tros Inte -
res ses Essen ci a is Excep ci o nal men te, e com a de vi-
da fun da men ta ção, o Esta do Par te re que ri do po de rá
de ne gar o pe di do de ex tra di ção quan do o seu cum -
pri men to for con trá rio à se gu ran ça, à or dem pú bli ca
ou a ou tros in te res ses es sen ci a is do Esta do Par te
re que ri do.

CAPITULO X
Das Dis po si ções Fi na is

ARTIGO 31

1. O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor, com re-
la ção aos dois pri me i ros Esta dos Par tes que o ra ti fi-
quem, no pra zo de trin ta dias a con tar da data em
que o se gun do pais de po si te seus ins tru men tos de
ra ti fi ca ção. Para os de ma is Esta dos Par tes que o
ra ti fi ca rem, en tra rá em vi gor no tri gé si mo dia a con -
tar do de pó si to de seu res pec ti vo ins tru men to de ra -
ti fi ca ção.

2. A Re pú bli ca do Pa ra guai será de po si tá ria do
Pre sen te Acor do e dos ins tru men tos de ra ti fi ca ção e
en vi a rá có pi as de vi da men te au ten ti ca das aos de ma is
Esta dos Par tes.

3. A Re pú bli ca do Pa ra guai no ti fi ca rá os de ma is
Esta dos Par tes da data de en tra da em vi gor do pre -
sen te Acor do e da data de de pó si to dos ins tru men tos
de ra ti fi ca ção.

Fir ma do no Rio de Ja ne i ro, aos 10 dias do mês
de de zem bro de 1998, em dois exem pla res ori gi na is,
nos idi o mas por tu guês e es pa nhol, sen do am bos tex -
tos igual men te au tên ti cos.

MENSAGEM Nº 681, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,
in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va-
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do
de Extra di ção en tre os Esta dos Par tes do Mer co sul
con clu í do no Rio de Ja ne i ro, em 10 de de zem bro de
1998.

Bra sí lia, 26 de maio de 1999. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 156/MRE

Bra sí lia, 20 de maio de 1999

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

Te nho a hon ra de en ca mi nhar à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia, em ane xo, a ver são em por tu-
guês do tex to do Acor do de Extra di ção en tre os Esta -
dos Par tes do Mer ca do Co mum do Sul –
MERCOSUL, fir ma do na ci da de do Rio de Ja ne i ro,
em 10 de de zem bro de 1998, pe los Go ver nos da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, da Re pú bli ca Argen ti na,
da Re pú bli ca do Pa ra guai e da Re pú bli ca Ori en tal do
Uru guai.

2. A ne go ci a ção do re fe ri do ins tru men to in ter na-
ci o nal foi pro pos ta pela de le ga ção bra si le i ra du ran te o 
38º Encon tro da Co mis são Téc ni ca da Re u nião de
Mi nis tros da Jus ti ça do Mer co sul, re a li za da em Bra sí-
lia, nos dias 9 e 10 de se tem bro de 1998. O tex to fi nal
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foi apro va do pe los pa í ses sig na tá ri os por oca sião da
X Re u nião de Mi nis tros da Jus ti ça do Mer co sul, ocor -
ri da tam bém em Bra sí lia em 20 de no vem bro do ano
pas sa do.

3. Tal pro pos ta teve ori gem no en se jo do go ver-
no bra si le i ro de fo men tar a co o pe ra ção in ter na ci o nal
na área ju rí di ca e, em es pe ci al, no to can te aos pro -
ces sos de ex tra di ção, te mas que têm tido par ti ci pa-
ção cres cen te na agen da ex ter na do País.

4. O pro ces so ne go ci a dor foi di ri gi do pelo Mi nis-
té rio da Jus ti ça, em co la bo ra ção com o De par ta men-
to de Assun tos Con su la res, Ju rí di cos e de Assis tên-
cia a Bra si le i ros no Exte ri or do Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res. Os en ten di men tos a res pe i to vi sa-
ram a sim pli fi car e agi li zar a co o pe ra ção in ter na ci o nal
quan to à ex tra di ção, aten tan do sem pre para a ne ces-
si da de de com pa ti bi li zar o Pro je to de Acor do com a
le gis la ção bra si le i ra so bre o as sun to.

5. Como re sul ta do, os dis po si ti vos do tex to acor -
da do con tem plam, en tre ou tros te mas, o res pe i to às
dis po si ções cons ti tu ci o na is re fe ren tes à na ci o na li da-
de da pes soa re cla ma da, o prin cí pio da es pe ci a li da-
de, a não apli ca ção da pena de mor te ou da pena per-
pé tua pri va ti va de li ber da de, o con sen ti men to pré vio à 
re ex tra di ção para ter ce i ros pa í ses por par te do Esta -
do que a con ce de, o en ca mi nha men to por via di plo-
má ti ca dos pe di dos, a dis pen sa da le ga li za ção dos
do cu men tos e a al ter na ti va da apre sen ta ção do pe di-
do de pri são pre ven ti va por via di plo má ti ca ou pela
Orga ni za ção Inter na ci o nal de Po lí cia Cri mi nal
(INTERPOL).

6. Per mi to-me as si na lar a Vos sa Exce lên cia
que, ao acor dar so lu ções ju rí di cas co muns quan to ao
trâ mi te ágil e efi caz dos pro ces sos de ex tra di ção no
âm bi to dos pa í ses do Mer co sul, bus cou-se em úl ti ma
ins tân cia, acom pa nhar a evo lu ção da le gis la ção in ter-
na ci o nal a res pe i to, em be ne fí cio do for ta le ci men to do 
pro ces so de in te gra ção re gi o nal.

7. Uma vez que é da com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal re sol ver de fi ni ti va men te so bre
Acor dos, nos ter mos do in ci so I do Arti go 49 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, sub me to à Vos sa Exce lên cia, igual -
men te em ane xo, o pro je to de Men sa gem pre si den ci-
al, para que Vos sa Exce lên cia, caso es te ja de acor do,
en ca mi nhe o re fe ri do ins tru men to à apre ci a ção do
Po der Le gis la ti vo.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre ia , Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO
 MERCOSUL – REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA

MENSAGEM Nº 681, DE 1999

Re la tó rio Pre li mi nar de Apre ci a ção

I – Re la tó rio

Por meio da pre sen te Men sa gem, o Exmo Sr. Pre -
si den te da Re pú bli ca en ca mi nhou para con si de ra ção
do Con gres so Na ci o nal o tex to do Acor do de Extra di ção
en tre os Esta dos Par tes do Mer co sul, con clu í do no Rio
de Ja ne i ro, em 10 de de zem bro de 1998.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 1996, do Con -
gres so Na ci o nal, cabe 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 ela bo rar
re la tó rio pre li mi nar so bre toda ma té ria de in te res se do
Mer co sul que ve nha a tra mi tar no Le gis la ti vo.

Na ex po si ção de mo ti vos que acom pa nha a
Men sa gem em apre ço, o Exmo. Sr. Mi nis tro das Re la-
ções Exte ri o res in for ma que a ne go ci a ção do re fe ri do
Acor do de Extra di ção cons ti tu iu pro pos ta bra si le i ra
com o ob je ti vo de fo men tar a co o pe ra ção in ter na ci o-
nal na área ju rí di ca, es pe ci al men te no to can te aos
pro ces sos de ex tra di ção.

O Acor do de Extra di ção que pas sa mos a re la tar
con tém 31 ar ti gos que es ta be le cem as re gras e as
con di ções para a con ces são da ex tra di ção pe los
Esta dos Par tes. Abre o tex to do Acor do a obri ga ção
ge né ri ca dos Esta dos Par tes de con ce der a ex tra di-
ção, sen do de po is de fi ni das as ex ce ções, os pro ce di-
men tos para sua con ces são, as in for ma ções que de -
vem cons tar do pe di do, a for ma de en tre ga da pes soa
re cla ma da, en tre ou tros as pec tos que per pas sam um 
pro ces so de ex tra di ção.

Dão ca u sa à ex tra di ção, se gun do o tex to, os
atos ti pi fi ca dos como de li to se gun do as leis do Esta do
re que ren te, bem como as do Esta do re que ri do.

A ex tra di ção pode ser con si de ra da im pro ce den-
te nos se guin tes ca sos: quan do a qua li fi ca ção do fato
cons ti tu ti vo do de li to que mo ti vou a ex tra di ção for mo -
di fi ca da no cur so do pro ces so, o que de ve rá in ter rom-
per a ação; quan do o Esta do re que ri do con si de rar
que os de li tos são po lí ti cos ou re la ci o na dos a de li tos
de na tu re za po lí ti ca; quan do cons ti tu í rem de li tos de
na tu re za ex clu si va men te mi li tar; quan do a pes soa já
te nha sido jul ga da, in dul ta da, be ne fi ci a da por anis tia
ou ob ti do gra ça pelo Esta do Par te re que ri do com res -
pe i to ao ato em ques tão; quan do a pes soa re cla ma da
te nha sido con de na da ou deva ser jul ga da por um tri -
bu nal de ex ce ção; quan do a ação ou a pena es ti ve-
rem pres cri tas con for me le gis la ção do Esta do re que-
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ren te ou do re que ri do; quan do a pes soa re cla ma da
for me nor de 18 anos na épo ca da prá ti ca do fato.

Será fa cul ta ti va a de ne ga ção da ex tra di ção dos 
seus na ci o na is quan do esta for uma dis po si ção
cons ti tu ci o nal do Esta do re que ri do, de ven do este
pro mo ver o jul ga men to do in di ví duo. Tam bém po de-
rá ha ver de ne ga ção da ex tra di ção quan do a pes soa
re cla ma da es te ja sen do jul ga da no Esta do re que ri do
em fun ção dos mes mos fa tos que fun da men tam o
pe di do.

Dis põe ain da o Acor do que a pes soa re cla ma da
go za rá de to dos os di re i tos e ga ran ti as con ce di das pela
le gis la ção do Esta do re que ri do, de ven do ser as sis ti da
por um de fen sor e, se ne ces sá rio, por in tér pre te.

II – Apre ci a ção do Re la tor

Como mais um pas so na con so li da ção do Mer -
co sul, os Esta dos Par tes con clu í ram o pre sen te Acor -
do de Extra di ção, avan çan do no pro ces so de har mo-
ni za ção das re gras ju rí di cas apli cá ve is aos mem bros
do blo co.

Na me di da em que avan ça o in ter câm bio e a in -
te gra ção re gi o nal, cres ce o flu xo de pes so as en tre as
fron te i ras na ci o na is dos pa í ses mem bros do Mer co-
sul, ocor ren do tam bém a fuga, do ter ri tó rio de um
Esta do para ou tro país mem bro do blo co, de pes so as
en vol vi das em de li tos. Para fa ci li tar a ação da jus ti ça
de cada país e im pe dir a im pu ni da de, o acor do em
tela es ta be le ce re gras co muns para ga ran tir a ex tra di-
ção, in ten si fi can do a co o pe ra ção no com ba te à cri mi-
na li da de na re gião en vol vi da.

Os ter mos acor da dos se guem ba si ca men te os
mes mos prin cí pi os que já se en con tram ins cri tos na
le gis la ção bra si le i ra que tra ta da ex tra di ção – a lei nº
6.815, de 19-8-80, co nhe ci da como Esta tu to do
Estran ge i ro que dis põe so bre o tema no tí tu lo IX, ar ti-
gos 76 a 94.

Entre tan to, re gis tra mos uma di fe ren ça im por tan te
no tra ta men to do as sun to: a ca rac te ri za ção de cri me
po lí ti co, um dos ca sos em que pode ha ver de ne ga ção
da ex tra di ção. Em pri me i ro lu gar, é dis po si ção cons ti tu-
ci o nal: “não será con ce di da a ex tra di ção de es tran ge i ro
por cri me po lí ti co ou de opi nião” (ar ti go 5º, LII, no tí tu lo
dos di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is).

Pela le gis la ção bra si le i ra em vi gor, cabe ao Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral pro ces sar e jul gar a ex tra di ção
so li ci ta da por Esta do es tran ge i ro (CF, art. 102, I, g),
apre ci ar o ca rá ter da in fra ção (Lei nº 6.815/80, art.  77, § 
2º) e, por tan to, ca rac te ri zar um ato im pu ta do à pes soa
re cla ma da como cri me po lí ti co. Diz a re fe ri da lei que

não será con ce di da a ex tra di ção quan do o fato cons ti tu-
ir cri me po lí ti co (art.77, VII) e que o STF

 “po de rá de i xar de con si de rar cri-
mes po lí ti cos os aten ta dos con tra Che fes
de Esta do ou qua is quer au to ri da des, bem
as sim os atos de anar quis mo, ter ro ris mo,
sa bo ta gem, se qües tro de pes so as, ou que
im por tem pro pa gan da de guer ra ou de pro -
ces sos vi o len tos para sub ver ter a or dem po -
lí ti ca ou so ci al” (art. 77 § 3º).

Ou seja, o Su pre mo vai ana li sar tais atos e,
de pen den do das cir cuns tân ci as em que ocor re ram,
de fi ni rá se são ou não cri mes po lí ti cos. Di fe ren te-
men te do que pro pug na a lei bra si le i ra, o Acor do em 
tela dis põem ca te go ri ca men te, em seu ar ti go 5º,
que

 “não se rão con si de ra dos de li tos
po lí ti cos, em ne nhu ma cir cuns tân cia:

a) aten tar con tra a vida ou ca u sar a
mor te de um Che fe de Esta do ou de Go-
ver no ou de ou tras au to ri da des na ci o na is ou 
lo ca is ou de seus fa mi li a res;

b) ge no cí dio, cri mes de guer ra ou de li-
tos con tra a huma ni da de, em vi o la ção às
nor mas do Di re i to Inter na ci o nal;

c) atos de na tu re za ter ro ris ta que, a tí tu-
lo exem pli fi ca ti vo, im pli quem al gu mas das se -
guin tes con du tas:

i) aten ta do con tra a vida, a in te gri da de
fí si ca ou a li ber da de de pes so as que te-
nham di re i to à pro te ção in ter na ci o nal, aí in -
clu í do os agen tes di plo má ti cos;

ii) to ma da de re féns ou se qües tro
de pes so as;

iii) aten ta do con tra pes so as ou bens
en vol ven do o uso de bom bas, gra na das, ro -
jões, mi nas, ar mas de fogo, car tas ou pa co-
tes con ten do ex plo si vos ou ou tros dis po si ti-
vos ca pa zes de ca u sar pe ri go co mum ou
co mo ção pú bli ca;

iv) atos de cap tu ra ilí ci ta de em bar ca-
ções ou ae ro na ves;

v) em ge ral, qual quer ato não com-
pre en di do nos itens an te ri o res, co me ti do
com o pro pó si to de ate mo ri zar uma po pu la-
ção, clas ses ou se to res da mes ma, de aten-
tar con tra a eco no mia de um país, seu
pa tri mô nio cul tu ral ou eco ló gi co, ou de
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re a li zar re pre sá li as de ca rá ter po lí ti co, ra -
ci al ou re li gi o so;

vi) a ten ta ti va de qual quer dos de li tos
pre vis tos nes te Arti go.” (gri fos nos sos)

Da ma ne i ra como esse dis po si ti vo do Acor do
foi co lo ca do, a mar gem de ma ni fes ta ção do STF fi -
ca rá ex tre ma men te re du zi da, ten do sido já de fi ni-
dos, a pri o ri, uma sé rie de atos que não po dem ser
en qua dra dos na ca te go ria cri me po lí ti co”, in de pen-
den te men te das cir cuns tân ci as par ti cu la res que de-
vem ser con si de ra das em cada caso.

Como ele men to para re fle xão, lem bra mos que o 
di re i to à re be lião con tra a ti ra nia é ace i to na cena in -
ter na ci o nal, a exem plo do re co nhe ci men to da le gi ti-
mi da de das guer ras de li ber ta ção na ci o nal pe las Na -
ções Uni das. No acor do em tela, al guns dos atos ex -
clu í dos da ca rac te ri za ção de cri me po lí ti co são ex tre-
ma men te am plos, de i xan do di fí cil se en tre ver o que
res ta rá para ser con si de ra do um cri me po lí ti co que
im pe ça a ex tra di ção da pes soa re que ri da.

Fe i ta a ob ser va ção aci ma, re a fir ma mos a opi nião
de que a as si na tu ra do pre sen te tex to pe los pa í ses do
Mer co sul cons ti tui um pas so sig ni fi ca ti vo na con so li da-
ção do blo co re gi o nal, har mo ni zan do um im por tan te as -
pec to da le gis la ção dos pa í ses mem bros. Por esta ra-
zão, re co men da mos que o Con gres so Na ci o nal dê sua
apro va ção ao tex to do Acor do de Extra di ção en tre os
Esta dos Par tes do Mer co sul, con clu í do no Rio de Ja ne i-
ro, em 10 de de zem bro de 1998.

Sala da Co mis são,  22 de no vem bro de 2000. –
De pu ta do Ger ma no Ri got to, Re la tor.

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 Ger ma no Ri got to ofe re ci do à Men sa gem nº
681/99. que “sub me te à con si de ra ção do Con gres so
Na ci o nal o tex to do Acor do de Extra di cão en tre os
Esta dos Par tes do Mer co sul, con clu í do no Rio de Ja -
ne i ro, em 10 de de zem bro de 1998”.

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta-
res: De pu ta dos: Jú lio Re dec ker, Pre si den te; Feu
Rosa, Se cre tá rio- Ge ral-Adjun to; Nel son Mar che zan,
ti tu lar, 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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 384, DE 2003

(Nº 951/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do XXI Pro to co lo
Adi ci o nal ao Acor do de Com ple men ta ção
Eco nô mi ca nº 35, ce le bra do en tre os Go -
ver nos dos Esta dos Par tes do Mer ca do
Co mum do Sul – MER COSUL, e o Go ver-
no da Re pú bli ca do Chi le, as si na do em
19 de ou tu bro de 1999.

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

Adi ci o nal ao Acor do de Com ple men ta ção Eco nô mi ca
nº 35, ce le bra do en tre os Go ver nos dos Esta dos Par -
tes do Mer ca do Co mum do Sul – MERCOSUL, e o
Go ver no da Re pú bli ca do Chi le, as si na do em 19 de
ou tu bro de 1999.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do 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 sua pu bli ca ção.

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA
Nº 35 CELEBRADO ENTRE OS GOVERNOS

DOS ESTADOS PARTE DO MERCOSUL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO CHILE

Vi gé si mo Pri me i ro Pro to co lo Adi ci o nal

REGIME DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Os Ple ni po ten ciá ri os da Re pú bli ca Argen ti na,
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, da Re pú bli ca do
Pa ra guai e da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai, em sua
con di ção de Esta dos Par tes do Mer ca do Co mum do
Sul (MERCOSUL), por um lado, e da Re pú bli ca do
Chi le, por ou tro, acre di ta dos por seus res pec ti vos Go -
ver nos se gun do po de res que fo ram ou tor ga dos em
boa e de vi da for ma, de po si ta dos opor tu na men te na
Se cre ta ria-Ge ral da Asso ci a ção.

Con si de ran do que, se gun do o es ta be le ci do no
men ci o na do ar ti go 22 do ACE Nº 35 Mer co sul-Chi le,
as Par tes con clu i ram as ne go ci a ções ne ces sá ri as
para de fi nir e acor dar um pro ce di men to ar bi tral.

Con cor dam:
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Arti go 1º Apro var o “Re gi me so bre So lu ção de
Con tro vér si as” que fi gu ra como Ane xo ao pre sen te
Pro to co lo e for ma par te do mes mo.

Arti go 2º O pre sen te Pro to co lo en tra rá em vi-
gên cia na data em que a Se cre ta ria-Ge ral da ALADI
co mu ni que às Par tes o re ce bi men to da úl ti ma no ti fi-
ca ção re la ti va ao cum pri men to das dis po si ções le ga is
in ter nas para sua en tra da em vi gor.

A Se cre ta ria-Ge ral da Asso ci a ção será de po si-
tá ria do pre sen te Pro to co lo, do qual en vi a rá có pi as
de vi da men te au ten ti ca das aos Go ver nos sig na tá ri os.

Em Fé do Que, os res pec ti vos Ple ni po ten ciá ri os
subs cre vem o pre sen te Pro to co lo na ci da de de Mon -
te vi déu, aos de ze no ve dias do mês de ou tu bro de mil
no ve cen tos e no ven ta e nove, em um ori gi nal nos idi o-
mas por tu guês e es pa nhol, sen do am bos os tex tos
igual men te vá li dos.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na:
Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:
Pelo Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai: José

Artur De not Me de i ros – Pelo Go ver no da Re pú bli ca
do Uru guai: Efra ín Da rio Cen tu rión – Pelo Go ver no
do Chi le: Jor ge Ro dol fo Tá li ce – Au gus to Ber mú-
dez Aran ci bia; Juan F. Ro jas Pen so, Emba i xa dor,
Se cre tá rio Ge ne ral.

ANEXO

REGIME DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

CAPÍTULO I
Par tes e Âmbi to de Apli ca ção

ARTI GO 1

A Re pú bli ca Argen ti na, a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, a Re pú bli ca do Pa ra guai e a Re pú bli ca Ori -
en tal do Uru guai, Esta dos Par tes do Mer ca do Co-
mum do Sul (MERCOSUL) e a Re pú bli ca do Chi le se -
rão de no mi na das Par tes Sig na tá ri as. As Par tes Con -
tra tan tes do pre sen te Pro to co lo se rão o Mer co sul e a
Re pú bli ca do Chi le.

ARTI GO 2

As con tro vér si as que sur jam com re la ção à in -
ter pre ta ção, apli ca ção ou des cum pri men to das dis po-
si ções con ti das no Acor do de Alcan ce Par ci al de
Com ple men ta ção Eco nô mi ca nº 35 ce le bra do en tre o
Mer co sul e a Re pú bli ca do Chi le – ACE Nº35 -, do ra-
van te de no mi na do “Acor do” e dos pro to co los e ins tru-
men tos ce le bra dos ou que se ce le brem no âm bi to do
mes mo, se rão sub me ti das ao pro ce di men to de so lu-
ção es ta be le ci do no pre sen te Pro to co lo.

Não obs tan te, as con tro vér si as que sur jam com
re la ção à in ter pre ta ção, apli ca ção ou des cum pri men-
to do ar ti go 15, Tí tu lo V do “Acor do”, po de rão ser sub -
me ti das, se as Par tes as sim o acor da rem du ran te a
eta pa de ne go ci a ção di re ta, ao pro ce di men to es ta be-
le ci do nes te Pro to co lo Adi ci o nal ou ao pre vis to no
Enten di men to Re la ti vo às Nor mas e Pro ce di men tos
pe los qua is se rege a So lu ção de Di fe ren ças que for -
ma par te do Acor do so bre a Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio (OMC).

Não exis tin do acor do en tre as Par tes, a de ci são
será to ma da pela re cla man te, no en ten di men to de
que uma vez ini ci a da a ação, o foro se le ci o na do será
ex clu den te e de fi ni ti vo.

ARTI GO 3

Para os fins do pre sen te Pro to co lo, po de rão ser
Par tes na con tro vér sia, do ra van te de no mi na das “Par-
tes”, am bas Par tes Con tra tan tes, ou seja, o Mer co sul
e a Re pú bli ca co Chi le, as sim como um ou mais Esta -
dos Par tes do Mer co sul e a Re pú bli ca do Chi le.

CAPÍTULO II
Ne go ci a ções Di re tas

ARTI GO 4

As Par tes pro cu ra rão re sol ver as con tro vér si as
a que faz re fe rên cia o ar ti go 2 me di an te a re a li za ção
de ne go ci a ções di re tas que per mi tam che gar a uma
so lu ção mu tu a men te sa tis fa tó ria.

As ne go ci a ções di re tas se rão con du zi das, no
caso do Mer co sul, pela Pre si dên cia Pro Tem po re ou
pe los Co or de na do res Na ci o na is do Gru po Mer ca do
Co mum, con for me for, e no caso da Re pú bli ca do Chi -
le, pela Di re ção-Ge ral de Re la ções Eco nô mi cas Inter-
na ci o na is do Mi nis té rio de Re la ções Exte ri o res, do ra-
van te de no mi na do “DIRECON”.

As ne go ci a ções di re tas po de rão ser pre ce di das
por con sul tas re cí pro cas en tre as Par tes.

ARTI GO 5

Para ini ci ar o pro ce di men to. qual quer das Par-
tes so li ci ta rá, por es cri to, à ou tra Par te, a re a li za ção
de ne go ci a ções di re tas, es pe ci fi can do seus mo ti vos,
e o co mu ni ca rá às Par tes Sig na tá ri as, à Pre si dên cia
Pro Tem po re e à Di re con.

ARTI GO 6

A Par te que re ce ba so li ci ta ção para ce le brar ne -
go ci a ções di re tas de ve rá res pon der den tro de dez
(10) dias pos te ri o res à data de seu re ce bi men to.
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As Par tes in ter cam bi a rão in for ma ções ne ces sá-
ri as para fa ci li tar as ne go ci a ções di re tas e lhes da rão
tra ta men to re ser va do.

Estas ne go ci a ções não se po de rão pro lon gar
por mais de trin ta (30) dias, con ta dos a par tir da data
de re ce bi men to da so li ci ta ção for mal de as ini ci ar, sal -
vo que as Par tes acor dem es ten der este pra zo por no
má xi mo quin ze (15) dias adi ci o na is.

CAPÍTULO III
Inter ven ção da Co mis são Admi nis tra do ra

ARTI GO 7

Se, no pra zo in di ca do no ar ti go 6, não se che gar
a so lu ção mu tu a men te sa tis fa tó ria ou a con tro vér sia
se re sol ver par ci al men te, qual quer das Par tes po de rá
so li ci tar, por es cri to, que se re ú na a Co mis são Admi -
nis tra do ra, do ra van te de no mi na da “Co mis são”, Ape -
nas para tra tar des se as sun to.

Esta so li ci ta ção de ve rá con ter os ele men tos fa -
tu a is e os fun da men tos ju rí di co re la ci o na dos à con-
tro vér sia, in di can do os dis po si ti vos do Acor do, Pro to-
co los Adi ci o na is e ins tru men tos ce le bra dos no âm bi to
do mes mo.

ARTI GO 8

A Co mis são de ve rá se re u nir den tro de trin ta
(30) dias, con ta dos a par tir dc re ce bi men to por to das
as Par tes Sig na tá ri as da so li ci ta ção a que se re fe re o
ar ti go an te ri or.

Para efe i tos de cál cu lo do pra zo men ci o na do no
pa rá gra fo an te ri or, as Par tes Sig na tá ri as de vem acu -
sar, ime di a ta men te, o re ce bi men to da men ci o na da
so li ci ta ção.

ARTI GO 9

A Co mis são po de rá, por con sen so, pro ces sar
si mul ta ne a men te dois ou mais pro ce di men tos re la ci-
o na dos aos ca sos que exa mi ne quan do, por sua na tu-
re za ou even tu al vin cu la ção te má ti ca, con si de re con -
ve ni en te exa mi ná-los con jun ta men te.

ARTI GO 10

A Co mis são ana li sa rá  a con tro vér sia e dará
opor tu ni da de às Par tes para que ex po nham suas po -
si ções e, caso ne ces sá rio, apre sen tem in for ma ção
adi ci o nal com vis tas a che gar a uma so lu ção mu tu a-
men te sa tis fa tó ria.

A Co mis são for mu la rá as re co men da ções que
es ti me per ti nen tes num pra zo de trin ta (30) dias con -
ta dos a par tir da data de sua pri me i ra re u nião.

Qu an do a Co mis são es ti me ne ces sá ria a as-
ses so ria de es pe ci a lis tas para for mu lar,  suas re co-
men da ções, ou as sim o so li ci te qual quer das Par tes,
or de na rá, den tro do pra zo es ta be le ci do no pa rá gra fo
an te ri or, a for ma ção de um Gru po de Espe ci a lis tas,
do ra van te de no mi na do “Gru po”, de acor do com o dis -
pos to no ar ti go 13, apli can do-se, em tal caso o pro ce-
di men to pre vis to no ar ti go 16.

ARTI GO 11

Para os fins pre vis tos no in ci so fi nal do ar ti go 10, 
cada uma das Par tes Sig na tá ri as co mu ni ca rá à Co-
mis são uma lis ta de dez es pe ci a lis tas, qua tro dos
qua is não de ve rão ser na ci o na is de ne nhu ma das
Par tes Sig na tá ri as, no pra zo de trin ta (30) dias a par tir
da en tra da em vi gor des te Pro to co lo.

A Lis ta es ta rá in te gra da por pes so as de re co-
nhe ci da com pe tên cia nas ma té ri as re la ci o na das com
o Acor do.

ARTI GO 12

A Co mis são ela bo ra rá uma lis ta de es pe ci a lis-
tas, com base nas de sig na ções das Par tes Sig na tá ri-
as, me di an te co mu ni ca ções mú tu as. A lis ta e suas
mo di fi ca ções se rão no ti fi ca das à Se cre ta ria-Ge ral da
ALADI, para fins de de pó si to.

ARTI GO 13

O Gru po será cons ti tu í do da se guin te ma ne i ra:

a) Den tro de dez (10) dias pos te ri o res
à so li ci ta ção de con for ma ção do Gru po,
cada Par te de sig na rá um es pe ci a lis ta da lis -
ta a que re fe re o ar ti go an te ri or.

b) Den tro do mes mo pra zo as Par tes
de sig na rão, de co mum acor do, um ter ce i ro
es pe ci a lis ta dos que in te gram a men ci o na da
lis ta, o qual não de ve rá ser na ci o nal de ne -
nhu ma das Par tes Sig na tá ri as e co or de na rá
as ati vi da des do Gru po.

c) Se as de sig na ções a que re fe rem
os itens an te ri o res não se re a li za rem den tro
do pra zo pre vis to, es tas se rão re a li za das
por sor te io pela Se cre ta ria-Ge ral da Ala di, a 
pe di do de qual quer das Par tes, den tre os
es pe ci a lis tas que in te gram a lis ta men ci o na-
da no ar ti go an te ri or.

d) As de sig na ções pre vis tas nas le tras
a), b) e c) do pre sen te ar ti go se rão co mu ni-
ca das às Par tes Con tra tan tes.
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ARTI GO 14

Não po de rão atu ar como es pe ci a lis tas pes so as
que te nham par ti ci pa do, sob qual quer for ma, nas eta -
pas an te ri o res do pro ce di men to, ou que não ti ve rem a 
ne ces sá ria in de pen dên cia em re la ção às po si ções
das Par tes.

No exer cí cio de suas fun ções, os es pe ci a lis tas
de ve rão atu ar com in de pen dên cia téc ni ca e im par ci a-
li da de.

ARTI GO 15

Os gas tos de cor ren tes da atu a ção do Gru po se -
rão cus te a dos em par tes igua is pe las Par tes.

Tais gas tos com pre en dem a com pen sa ção pe -
cu niá ria por sua atu a ção e gas tos de pas sa gem, cus -
tos de trans la do, diá ri as e ou tros gas tos que re que i ra
seu tra ba lho.

A com pen sa ção pe cu niá ria a que se re fe re o pa -
rá gra fo an te ri or será acor da da pe las Par tes e acer ta da
com os es pe ci a lis tas num pra zo que não po de rá su pe-
rar 5 (cin co) dias pos te ri o res a suas de sig na ções.

ARTI GO 16

Num pra zo de 30 (trin ta) dias con ta dos a par tir
da co mu ni ca ção da de sig na ção do ter ce i ro es pe ci a-
lis ta, o Gru po de ve rá en vi ar à Co mis são seu re la tó rio
con jun to ou as con clu sões de seus in te gran tes, quan -
do não hou ver una ni mi da de para emi tir seu re la tó rio.

O re la tó rio do Gru po ou as con clu sões dos es -
pe ci a lis tas de ve rão ser en ca mi nha dos à Co mis são
na for ma pre vis ta no ar ti go 37, a qual con ta rá com um
pra zo de 15 (quin ze) dias, con ta dos a par tir do dia se -
guin te ao de seu re ce bi men to, para emi tir suas re co-
men da ções.

ARTI GO 17

A Co mis são fi xa rá um pra zo não su pe ri or a 15
(quin ze) dias a fim de que as Par tes ava li em o re sul ta do
do re la tó rio ou as con clu sões do Gru po e as re co men-
da ções da Co mis são a que se re fe rem os ar ti gos 10 ou
16, con for me for, com o ob je ti vo de che gar a um acor do.

Se as Par tes não che ga rem a uma so lu ção mu tu-
a men te sa tis fa tó ria den tro do pra zo an te ri or men te men -
ci o na do, dar-se-á ime di a ta men te por ter mi na da a eta pa
do pro ce di men to pre vis ta no pre sen te Ca pí tu lo.

CAPÍTULO IV
Pro ce di men to Arbi tral

ARTI GO 18

Qu an do não hou ver sido pos sí vel so lu ci o nar a
con tro vér sia me di an te a apli ca ção dos pro ce di men-

tos pre vis tos nos Ca pí tu los II e III, não se ha jam
exer ci do os di re i tos pre vis tos em fa vor das Par tes, ou 
ha jam ven ci do os pra zos pre vis tos em tais ca pí tu los
sem que te nham sido cum pri dos os trâ mi tes cor res-
pon den tes, qual quer das Par tes po de rá de ci dir sub -
me tê-la ao pro ce di men to ar bi tral pre vis to no pre sen-
te ca pí tu lo, para o que co mu ni ca rá sua de ci são à ou -
tra Par te, à Co mis são e à Se cre ta ria-Ge ral da
ALADI.

ARTI GO 19

As Par tes Sig na tá ri as de cla ram que re co nhe-
cem como obri ga tó ria, ipso fac to e sem ne ces si da de
de acor do es pe ci al, a ju ris di ção do Tri bu nal Arbi tral
que, em cada caso, se cons ti tua para exa mi nar e re -
sol ver as con tro vér si as a que se re fe re o pre sen te
Pro to co lo.

ARTI GO 20

Num pra zo de 30 (trin ta) dias a par tir da en tra da
em vi gor des te Pro to co lo cada uma das Par tes Sig na-
tá ri as de sig na rá 12 (doze) ár bi tros, qua tro dos qua is
não de ve rão ser na ci o na is de ne nhu ma das Par tes
Sig na tá ri as, para in te grar a lis ta de ár bi tros. Esta lis ta
e suas su ces si vas mo di fi ca ções de ve rão ser co mu ni-
ca das às de ma is Par tes Sig na tá ri as e à Se cre ta-
ria-Ge ral da ALADI, para fins de seu de pó si to.

Os ár bi tros que in te grem a lis ta a que se re fe re o 
pa rá gra fo an te ri or de ve rão ser ju ris tas de re co nhe ci-
da com pe tên cia nas ma té ri as que pos sam ser ob je to
de con tro vér sia.

A par tir do mo men to em que uma Par te te nha co -
mu ni ca do a ou tra Par te sua in ten ção de re cor rer ao Tri-
bu nal Arbi tral con for me o dis pos to no ar ti go 18 do pre -
sen te Pro to co lo, não po de rá mo di fi car para esse caso a
lis ta a que se re fe re o pa rá gra fo pri me i ro des te ar ti go.

ARTI GO 21

O Tri bu nal Arbi tral pe ran te o qual se subs tan ci a-
rá o pro ce di men to será com pos to por 3 (três) ár bi tros
que in te grem a lis ta a que se re fe re o ar ti go 20.

O Tri bu nal Arbi tral será cons ti tu í do da se guin te
ma ne i ra:

a) den tro de 20 (vin te) dias pos te ri o res
à co mu ni ca ção à ou tra Par te a que se re fe re
o ar ti go 18, cada Par te de sig na rá um ár bi-
tro, e seu su plen te, da lis ta men ci o na da no
ar ti go 20;

b)den tro do mes mo pra zo as Par tes de-
sig na rão, de co mum acor do, um ter ce i ro ár bi-
tro, e seu su plen te, da re fe ri da lis ta do ar ti go
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20, o qual pre si di rá o Tri bu nal Arbi tral. Esta
de sig na ção de ve rá re ca ir em pes so as que
não se jam na ci o na is das Par tes Sig na tá ri as;

c)se as de sig na ções a que se re te rem
os itens an te ri o res não se re a li za rem den tro
do pra zo pre vis to, es tas se rão efe tu a das por
sor te io pela Se cre ta ria-Ge ral da ALADI a pe-
di do de qual quer das Par tes den tre os ár bi tros
que in te gram a men ci o na da lis ta;

d)as de sig na ções pre vis tas nos itens
a, b e c do pre sen te ar ti go de ve rão ser co-
mu ni ca das às Par tes Con tra tan tes.

Os mem bros su plen tes subs ti tu i rão o ti tu lar em 
caso de in ca pa ci da de ou im pe di men to des te para
for mar o Tri bu nal Arbi tral, seja no mo men to de sua
ins ta la ção ou no cur so do pro ce di men to.

ARTI GO 22

Não po de rão atu ar como ár bi tros pes so as que
te nham par ti ci pa do, sob qual quer for ma, nas fa ses
an te ri o res do pro ce di men to – ou que não ti ve rem a
ne ces sá ria in de pen dên cia em re la ção aos Go ver nos
das Par tes.

ARTI GO 23

No caso em que se de ci da a acu mu la ção. nos
ter mos pre vis tos no ar ti go 10, caso ve nham a par ti ci-
par na con tro vér sia ou tras Par tes Sig na tá ri as, es tas
de ve rão uni fi car sua re pre sen ta ção pe ran te o Tri bu nal
Arbi tral e, por tan to, de sig na rão um úni co ár bi tro, de
co mum acor do, no pra zo es ta be le ci do no ar ti go 21,
pa rá gra fo 2, item a.

ARTI GO 24

O Tri bu nal Arbi tral fi xa rá sua sede, em cada
caso, no ter ri tó rio de al gu mas das Par tes Sig na tá ri as.

O Tri bu nal de ve rá ado tar seu pró prio re gu la-
men to com base em pa râ me tros ge ra is que apro ve a
Co mis são na pri me i ra re u nião se guin te à en tra da em
vi gor do pre sen te Pro to co lo.

Tais re gras e pa râ me tros ge ra is ga ran ti rão que
cada uma das Par tes te nha ple na opor tu ni da de de
ser ou vi da e de apre sen tar suas pro vas e ar gu men tos
e tam bém as se gu ra rão que os pro ces sos se re a li zem
de for ma ex pe di ta.

ARTI GO 25

As Par tes de sig na rão seus re pre sen tan tes pe -
ran te o Tri bu nal Arbi tral e po de rão no me ar as ses so-
res pare a de fe sa de seus di re i tos.

To das as no ti fi ca ções que o Tri bu nal Arbi tral efe -
tue às Par tes se rão di ri gi das aos re pre sen tan tes de -

sig na dos. Até que as Par tes de sig nem seus re pre-
sen tan tes pe ran te c Tri bu nal, as no ti fi ca ções re a li-
zar-se-ão na for ma pre vis ta no ar ti go 37.

ARTI GO 26

As Par tes in for ma rão o Tri bu nal Arbi tral so bre as 
ins tân ci as cum pri das an te ri or men te ao pro ce di men to
ar bi tral, e apre sen ta rão os fun da men tos de fato e de
di re i to de suas res pec ti vas po si ções.

ARTI GO 27

Por so li ci ta ção de uma das Par tes, e na me di da
em que exis tam pre sun ções fun da das de que a ma -
nu ten ção da si tu a ção oca si o na ria da nos gra ves e ir -
re pa rá ve is a uma das Par tes o Tri bu nal Arbi tral po de-
rá dis por as me di das pro vi só ri as que con si de re apro -
pri a das, se gun do as cir cuns tân ci as e nas con di ções
que o pró prio Tri bu nal es ta be le ça, para pre ve nir tais
da nos.

As Par tes cum pri rão ime di a ta men te, ou no pra -
zo que o Tri bu nal Arbi tral de ter mi ne, qual quer me di da
pro vi só ria, a qual se es ten de rá até que se dite o la u do
a que se re fe re o ar ti go 30.

ARTI GO 28

O Tri bu nal Arbi tral de ci di rá so bre a con tro vér sia
com base nas dis po si ções do Acor do, Pro to co los Adi -
ci o na is e ins tru men tos ce le bra dos no âm bi to do mes -
mo e nos prin cí pi os e dis po si ções do di re i to in ter na ci-
o nal apli cá ve is à ma té ria.

O es ta be le ci do no pre sen te ar ti go não res trin ge
a fa cul da de do Tri bu nal Arbi tral de de ci dir a con tro vér-
sia ex ae quo et bono, se as Par tes as sim o con vi e-
rem.

ARTI GO 29

O Tri bu nal Arbi tral le va rá em con si de ra ção os
ar gu men tos apre sen ta dos pe las Par tes, as pro vas
pro du zi das e os re la tó ri os re ce bi dos, sem pre ju í zo de
ou tros ele men tos que con si de re per ti nen tes.

ARTI GO 30

O Tri bu nal Arbi tral emi ti rá seu la u do por es cri to
num pra zo de 60 (ses sen ta) dias, a par tir de sua cons -
ti tu i ção, a qual se for ma li za rá aos 15 (quin ze) dias da
ace i ta ção pelo Pre si den te de sua de sig na ção.

O pra zo an te ri or men te in di ca do po de rá ser pror -
ro ga do por no má xi mo 30 (trin ta) dias, o que será no ti-
fi ca do às Par tes.

O la u do ar bi tral será ado ta do por ma i o ria, será
fun da men ta do e fir ma do pe los mem bros do Tri bu nal.
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Estes não po de rão fun da men tar vo tos dis si den tes e
de ve rão man ter a con fi den ci a li da de da vo ta ção.

ARTI GO 31

O la u do ar bi tral de ve rá con ter, ne ces sa ri a-
men te, os se guin tes ele men tos, sem pre ju í zo de
ou tros que o Tri bu nal Arbi tral con si de re con ve ni en-
te in clu ir:

I – in di ca ção das Par tes na con tro vér sia;
II – nome e na ci o na li da de de cada um dos mem -

bros do Tri bu nal Arbi tral e a data de sua con for ma ção;
III – no mes dos re pre sen tan tes das Par tes;
IV – ob je to da con tro vér sia;
V – re la to do de sen ro lar do pro ce di men to ar bi-

tral, in clu in do re su mo dos atos pra ti ca dos e das ale -
ga ções de cada uma das Par tes;

VI – a de ci são al can ça da com re la ção à con tro-
vér sia. con sig nan do os fun da men tos de fato e di re i to;

VII – a pro por ção dos cus tos do pro ce di men to
ar bi tral que cor res pon de rá a cada Par te;

VIII – a data e o lu gar em que foi emi ti do; e
IX – a as si na tu ra de to dos os mem bros do Tri bu-

nal Arbi tral.

ARTI GO 32

Os la u dos ar bi tra is são ina pe lá ve is, obri ga tó ri os
para as Par tes a par tir do re ce bi men to da res pec ti va
no ti fi ca ção e te rão re la ti va men te a elas for ça de co i sa
jul ga da.

Os la u dos de ve rão ser cum pri dos num pra zo de
(trin ta) 30 dias, a me nos que o Tri bu nal Arbi tral fixe
ou tro pra zo.

ARTI GO 33

Qu al quer Par te po de rá so li ci tar, den tro de (quin -
ze) 15 dias se guin tes à no ti fi ca ção do la u do, es cla re-
ci men to do mes mo ou in ter pre ta ção so bre a for ma
em que de ve rá ser cum pri do.

O Tri bu nal Arbi tral pro nun ci ar-se-á nos (quin ze)
15 dias sub se qüen tes.

Se o Tri bu nal Arbi tral con si de rar que as cir cuns-
tân ci as as sim o exi jam, po de rá sus pen der o cum pri-
men to do la u do até que de ci da so bre a so li ci ta ção
apre sen ta da.

ARTI GO 34

Se no pra zo es ta be le ci do no ar ti go 32 não hou -
ver sido cum pri do o la u do ar bi tral ou se o hou ver sido 
ape nas par ci al men te, a Par te re cla man te po de rá co -
mu ni car às de ma is Par tes sig na tá ri as por es cri to,
sua de ci são de sus pen der, tem po ra ri a men te, con-

ces sões ou ou tras obri ga ções equi va len tes em fa vor
da Par te re cla ma da, ten den te a ob ter o cum pri men to
do la u do.

A Par te re cla man te ten ta rá, em pri me i ro lu gar,
sus pen der as con ces sões ou ou tras obri ga ções re la-
ci o na das ao mes mo se tor ou se to res afe ta dos. Se a
Par te re cla man te con si de rar im pra ti cá vel ou ine fi caz
a apli ca ção de tais me di das, po de rá sus pen der ou tras
con ces sões ou obri ga ções, de ven do in di car as ra-
zões em que se ba se ia nas co mu ni ca ções em que
anun cie sua de ci são de efe tu ar a sus pen são.

No caso em que a Par te re cla ma da con si de re
ex ces si va a sus pen são de con ces sões ou obri ga ções
ado ta das pela Par te re cla man te, po de rá so li ci tar ao
Tri bu nal Arbi tral que emi tiu o la u do que se pro nun cie a 
res pe i to de se a me di da ado ta da é equi va len te ao
grau de pre ju í zo so fri do, dis pon do para tal de pra zo
de (trin ta) 30 dias con ta dos a par tir de sua re cons ti tu i-
ção.

A Par te re cla ma da co mu ni ca ra suas ob je ções à
ou tra Par te e à Co mis são.

ARTI GO 35

No caso de se pro du zi rem as si tu a ções a que se 
re fe rem os ar ti gos 33 e 34, es tas de ve rão ser re sol vi-
das pelo mes mo Tri bu nal Arbi tral que di tou o la u do.

Qu an do o Tri bu nal Arbi tral não pu der re cons ti tu-
ir-se com os mem bros ori gi na is. ti tu la res e su plen tes.
para com ple men tar sua com po si ção apli car-se-á o
pro ce di men to pre vis to no ar ti go 21.

ARTI GO 36

Os gas tos do Tri bu nal Arbi tral com pre en dem a
com pen sa ção pe cu niá ria ao Pre si den te e aos de ma is
ár bi tros, as sim como os gas tos de pas sa gem, cus tos
de trans la dos, diá ri as, no ti fi ca ções e de ma is des pe-
sas que re que i ra a ar bi tra gem.

A com pen sa ção pe cu niá ria do Pre si den te do
Tri bu nal Arbi tral, as sim como a que cor res pon de a
cada um dos de ma is ár bi tros, será acor da da pe las
Par tes e acer ta da com os ár bi tros num pra zo que não
po de rá su pe rar os (cin co) 5 dias se guin tes à de sig na-
ção do Pre si den te do Tri bu nal.

Cada Par te cus te a rá os gas tos de cor ren tes da
ati vi da de do ár bi tro por ela de sig na do. A com pen sa-
ção pe cu niá ria que cor res pon da ao Pre si den te do Tri-
bu nal e os de ma is gas tos que re que i ra a ar bi tra gem
se rão cus te a dos em par tes igua is pe las Par tes, a me -
nos que o Tri bu nal de ci da dis tri buí-los em dis tin ta pro -
por ção.
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CAPÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

ARTI GO 37

As co mu ni ca ções que se re a li zem en tre o Mer -
co sul ou seus Esta dos Par tes e a Re pú bli ca do Chi le
de ve rão ser trans mi ti das, no caso do Mer co sul, à Pre -
si dên cia Pro Tem po re ou aos Co or de na do res Na ci o-
na is do Gru po Mer ca do Co mum, con for me for, e no
caso da Re pú bli ca do Chi le, à Di re ção Ge ral de Re la-
ções Eco nô mi cas Inter na ci o na is do Mi nis té rio de Re -
la ções Exte ri o res.

ARTI GO 38

As re fe rên ci as fe i tas no pre sen te Pro to co lo às
co mu ni ca ções di ri gi das a Co mis são im pli cam co mu-
ni ca ções a to das as Par tes Sig na tá ri as.

ARTI GO 39

Os pra zos aos qua is se faz re fe rên cia nes te Pro to-
co lo são ex pres sos em dias cor ri dos e con tar-se-ão a
par tir do dia se guin te ao ato ou fato a que se re fe re. Qu -
an do o pra zo se ini cie ou ven ça num sá ba do ou do min-
go, se ini ci a rá ou ven ce rá na se gun da-fe i ra se guin te.

ARTI GO 40

Os in te gran tes do Gru po e do Tri bu nal Arbi tral,
ao ace i ta rem suas de sig na ções, as su mi rão por es cri-
to o com pro mis so de atu ar con for me as dis po si ções
des te Pro to co lo e. em es pe ci al, os ar ti gos 14 e 22 do
mes mo, res pec ti va men te. Este com pro mis so es cri to
es ta rá di ri gi do à Se cre ta ria-Ge ral da ALADI.

A Co mis são, na pri me i ra re u nião após a en tra da
em vi gor do pre sen te Pro to co lo, ela bo ra rá os tex tos
das de cla ra ções de com pro mis so a que se re fe re o
pa rá gra fo an te ri or.

ARTI GO 41

Toda a do cu men ta ção e as pro vi dên ci as re la ti-
vas ao pro ce di men to es ta be le ci do nes te Pro to co lo,
as sim como as ses sões do Tri bu nal Arbi tral, te rão ca -
rá ter re ser va do, ex ce to os la u dos do Tri bu nal Arbi tral.

ARTI GO 42

Em qual quer eta pa do pro ce di men to, a Par te
que apre sen tou a re cla ma ção po de rá dela de sis tir, ou 
po de rão as Par tes che gar a um en ten di men to, dan-
do-se por con clu í da a con tro vér sia em am bos os ca -
sos. As de sis tên ci as ou os en ten di men tos de ve rão
ser co mu ni ca dos à Co mis são ou ao Tri bu nal Arbi tral,
con for me for, a fim de que se ado tem as me di das ca -
bí ve is ne ces sá ri as.

ARTI GO 43

O pre sen te Pro to co lo en tra rá em vi gên cia na
data em que a Se cre ta ria-Ge ral da ALADI co mu ni que
às Par tes o re ce bi men to da úl ti ma no ti fi ca ção re la ti va
ao cum pri men to das dis po si ções le ga is in ter nas para
sua en tra da em vi gor.

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral. sub me to a ele va-
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do XXI
Pro to co lo Adi ci o nal ao Acor do de Com ple men ta ção
Eco nô mi ca nº 35 (ACE 35), ce le bra do en tre os Go ver-
nos dos Esta dos Par tes do Mer ca do Co mum do Sul
(MERCOSUL) e o Go ver no da Re pú bli ca do Chi le, as -
si na do em 19 de ou tu bro de 1999.

Bra sí lia, 9 de maio de 2000. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

Em nº 116/MRE

Bra sí lia, 26 de abril de 2000

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

lên cia o vi gé si mo Pri me i ro Pro to co lo Adi ci o nal ao
Acor do de Com ple men ta ção Eco nô mi ca nº 35 (ACE
35), en tre os Go ver nos dos Esta dos Par tes do Mer ca-
do Co mum do Sul e o Go ver no da Re pú bli ca do Chi le,
as si na do em 19 de ou tu bro de 1999, de con for mi da de
com o Tra ta do de Mon te vi déu de 1980

2. O re fe ri do Pro to co lo Adi ci o nal cria o novo Re -
gi me de So lu ção de Con tro vér si as do ACE 35, que in -
clui pro ce di men to
ar bi tral com la u do vin cu lan te. A ado ção de pro ce di-
men to ar bi tral es ta va ex pres sa men te pre vis ta no ar ti-
go 22 do Acor do.

3. O novo re gi me pre vê três fa ses para a so lu ção
de con tro vér si as que sur gi rem en tre as Par tes so bre
a in ter pre ta ção, apli ca ção ou des cum pri men to das
dis po si ções con ti das no Acor do de Com ple men ta ção
Eco nô mi ca nº 35 e nos pro to co los e ins tru men tos ce -
le bra dos ou que se ce le brem no âm bi to do mes mo:
ne go ci a ções di re tas; in ter ven ção da Co mis são Admi -
nis tra do ra e Pro ce di men to Arbi tral.

4. Ten do pre sen tes as ra zões aci ma ex pos tas, e
com vis tas ao en ca mi nha men to do Vi gé si mo Pri me i ro
Pro to co lo Adi ci o nal ao Po der Le gis la ti vo, ele vo à con -
si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de
Men sa gem ao Con gres so Na ci o nal. – Res pe i to sa-
men te, Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro de Esta do das 
Re la ções Exte ri o res.
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REPESENTAÇÃO BRASILEIRA NA COMISSÃO
 PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL

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 661, 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 XXI Pro to co lo Adi ci o nal ao Acor do de Com -
ple men ta ção Eco nô mi ca nº 35, ce le bra do en tre os
Go ver nos dos Esta dos Par tes do Mer ca do Co mum do 
Sul (MERCOSUL) e o Go ver no da Re pú bli ca do Chi -
le, as si na do em 19 de ou tu bro de 1999.

A Men sa gem nº 661/2000, que en ca mi nha ao
Con gres so Na ci o nal o XXI Pro to co lo Adi ci o nal ao
Acor do de Com ple men ta ção Eco nô mi ca nº 35, 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 ção Bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do Mer co sul, em apli ca ção ao 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 ins tru men to in ter na ci o nal que ora apre ci a mos
tem por fi na li da de es ta be le cer um novo re gi me de so -
lu ção de con tro vér si as des ti na do à in ter pre ta ção,
apli ca ção ou des cum pri men to das dis po si ções con ti-
das no Acor do de Com ple men ta ção Eco nô mi ca nº
35, ce le bra do en tre os Go ver nos dos Esta dos Par tes
do Mer ca do Co mum do Sul (MERCOSUL) e o Go ver-
no da Re pú bli ca do Chi le.

II – Voto do Re la tor

O Acor do de Com ple men ta ção Eco nô mi ca nº
35, en tre o Mer co sul e o Chi le pre viu, cm seu ar ti go
22, a fu tu ra cri a ção de um pro ce di men to ar bi tral des ti-
na do a di ri mir as con tro vér si as quan to à in ter pre ta-
ção, apli ca ção ou des cum pri men to das dis po si ções
con ti das no re fe ri do acor do.

O Vi gé si mo Pri me i ro Pro to co lo Adi ci o nal, que
ora apre ci a mos, foi fir ma do em Mon te vi déu, em 19 de 
ou tu bro de 1999. Ele apro va, em seu ar ti go 1º, o “Re -
gi me so bre So lu ção de Con tro vér si as”, o qual fi gu ra
como ane xo ao pro to co lo.

De acor do com esse re gi me, as con tro vér si as
que even tu al men te sur gi rem com re la ção à in ter pre-
ta ção, apli ca ção ou des cum pri men to das dis po si ções
con ti das no Acor do de Alcan ce Par ci al de Com ple-
men ta ção Eco nô mi ca nº 35, ACE nº 35, ce le bra do en -
tre o Mer co sul e o Chi le, se rão sub me ti das ao pro ce-
di men to de so lu ção ar bi tral es ta be le ci do pelo pro to-
co lo adi ci o nal. Assim, se gun do o ar ti go 3º do re fe ri do

ane xo, po de rão ser Par tes em uma con tro vér sia, o
Chi le, o Mer co sul, ou cada uni da de seus Esta dos
Par tes, iso la da men te.

O “Re gi me so bre So lu ção de Con tro vér si as”
pre vê três eta pas su ces si vas para que as Par tes bus -
quem a so lu ção de unia con tro vér sia nas ci da. Em pri -
me i ro lu gar, as Par tes de ve rão bus car re sol ver suas
di fe ren ças quan to à in ter pre ta ção, apli ca ção ou des -
cum pri men to das dis po si ções con ti das no ACE nº 35
por meio de ne go ci a ções di re tas, ob ser va dos os pro -
ce di men tos pre vis tos nos ar ti gos 4º, 5º e 6º do ane xo
ao pro to co lo adi ci o nal.

Caso as par tes da con tro vér sia não con si gam
che gar a uma so lu ção no pra zo de trin ta dias, pror ro-
gá vel por elas mes mas, por mais quin ze dias, des de a 
so li ci ta ção for mal de ne go ci a ção, qual quer uma das
par tes po de rá so li ci tar que se re ú na a Co mis são
Admi nis tra do ra para que essa tra te do as sun to.

A Co mis são Admi nis tra do ra re ce be rá as ra zões
das par tes e, após, ana li sa rá a con tro vér sia, for mu lan-
do, a fi nal, as re co men da ções que achar per ti nen tes
para a so lu ção do caso, tudo no pra zo de trin ta dias,
con ta dos da data de sua pri me i ra re u nião. Caso es ti me
ne ces sá ria a par ti ci pa ção de es pe ci a lis tas para for mu-
lar suas re co men da ções, ela or de na rá a for ma ção de
um “Gru po de Espe ci a lis tas”, o qual será con vo ca do
no âm bi to dos qua dros com pos tos pe las Lis tas de
Espe ci a lis tas de sig na das pe las Par tes Con tra tan tes.

Uma vez emi ti do o pa re cer da Co mis são Admi -
nis tra do ra e, ain da as sim, per sis tir a di ver gên cia en tre
as par tes, qual quer uma de las po de rá re cor rer ao
Pro ce di men to Arbi tral pre vis to pelo pró prio Ane xo,
se gun do a nor mas con ti da nos seus ar ti gos 18 a 36.

Nes se con tex to, as par tes con tra tan tes, nos ter -
mos do ar ti go 19, de cla ram que re co nhe cem como
obri ga tó ria, ipso fac to e sem ne ces si da de de acor do
es pe ci al, a ju ris di ção do Tri bu nal Arbi tral que, em
cada caso, se cons ti tua para exa mi nar e re sol ver as
con tro vér si as.

Assim, o ane xo ao pro to co lo con tém as nor mas
para a cons ti tu i ção dos, Tri bu na is Arbi tra is (ar ti gos 20
e 21); os im pe di men tos à no me a ção de ár bi tro (ar ti-
gos 22 e 23); à sede do Tri bu nal Arbi tral (ar ti go 24); à
no me a ção de re pre sen tan tes e as ses so res das par -
tes en vol vi das na con tro vér sia ( ar ti go 25).

Além des sas nor mas pro ce di men ta is, o ane xo
con tém ou tras nor mas ad je ti vas, quan to à de ci são em
si. Se gun do o ar ti go 28, o Tri bu nal Arbi tral de ci di rá so -
bre a con tro vér sia com base nas dis po si ções dos
Acor do, dos Pro to co los Adi ci o na is e dos ins tru men tos
ce le bra dos no âm bi to do mes mo e dos prin cí pi os e dis -
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po si ções de di re i to in ter na ci o nal apli cá ve is à ma té ria,
e ain da, fun dan do-se no prin ci pio da eqüi da de. Já, o
ar ti go 29 es ta be le ce que o Tri bu nal Arbi tral de ve rá le-
var em con si de ra ção os ar gu men tos apre sen ta dos pe -
las par tes, as pro vas pro du zi das, os re la tó ri os re ce bi-
dos e ou tros ele men tos que con si de rar per ti nen tes.

O ar ti go 30 es ta be le ce o pra zo para a emis são
do la u do pelo Tribu nal Arbi tral, sen do que o mes mo
de ve rá con ter de ter mi na dos re qui si tos for ma is, os
qua is en con tram-se elen ca dos pelo ar ti go 31.

Cum pre des ta car a dis po si ção con ti da no ar ti go
32, a qual re pu ta ina pe lá ve is os la u dos ar bi tra is, ao
mes mo tem po em que de ter mi na que es ses pos su em
for ça de co i sa jul ga da para as par tes, de ven do ser
cum pri dos no pra zo de 30 (trin ta) dias, a me nos que o
Tri bu nal fixe ou tro pra zo.

Qu an to ao des cum pri men to, to tal ou par ci al, do
la u do ar bi tral, o pro to co lo pre vê a pos si bi li da de de
que a Par te Re cla man te, nes ses ca sos, pos se ado tar
cer tas me di das, ou seja, me di an te co mu ni ca ção às
de ma is par tes sig na tá ria do pro to co lo, po de rá sus-
pen der, tem po ra ri a men te, con ces sões ou ou tras obri -
ga ções equi va len tes em fa vor da Par te Re cla ma da,
com vis tas a ob ter o cum pri men to do la u do.

Estes são, se gun do nos so pa re cer, os as pe tos
prin ci pa is do Pro to co lo Adi ci o nal ao Acor do de Com -
ple men ta ção Eco nô mi ca nº 35, des ti na do à so lu ção de 
con tro vér si as en tre os Esta dos Par tes do Mer co sul e o
Chi le. Sua es tru tu ra ju rí di ca, suas con di ções e ter mos
aten dem à po lí ti ca de in te gra ção da mes ma for ma que
os de ma is ins tru men tos in ter na ci o na is con clu í dos no
âm bi to do Mer co sul re la ti va men te à so lu ção de con tro-
vér si as nas ci das en tre os Esta dos Par tes, en tre par ti-
cu la res, ou en tre par ti cu la res e Esta dos Par tes.

Por essa ra zão não ve mos óbi ce a sua apro va-
ção pelo Con gres so Na ci o nal, an tes, en ten de mos que
a Re pre sen ta ção Bra si le i ra na CPC deve re co men dar
a sua apro va ção pelo Po der Le gis la ti vo, se pos sí vel,
com ce le ri da de, de modo a per mi tir que o pro to co lo
en tre logo em vi gor e pos si bi li tar as sim, que ele ve nha
a dar sua con tri bu i ção para o bom an da men to do pro -
ces so de in te gra ção en tre o Mer co sul e o Chi le.

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 XXI Pro -
to co lo Adi ci o nal ao Acor do de Com ple men ta ção Eco -
nô mi ca nº 35, ce le bra do en tre os Go ver nos dos Esta -
dos Par tes do Mer ca do Co mum do Sul (MERCOSUL)
e o Go ver no da Re pú bli ca do Chi le, as si na do em 19
de ou tu bro de 1999.

Sala da Co mis são, 22 de no vem bro de 2000. –
De pu ta do Feu Rosa, Re la tor.

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 Feu Rosa ofe re ci do à Men sa gem nº
661/00, que “sub me te à con si de ra ção do Con gres-
so Na ci o nal o tex to do XXI Pro to co lo Adi ci o nal ao
Acor do de Com ple men ta ção Eco nô mi ca nº 35, ce-
le bra do en tre os Go ver nos dos Esta dos Par tes do
Mer ca do Co mum do Sul (MERCOSUL) e o Go ver no
da Re pú bli ca do Chi le, as si na do em 19 de ou tu bro
de 1999”.

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,
Man 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.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nº 383 e
384, de 2003, vão à Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, onde, nos ter mos do art.
376, III, do Re gi men to Inter no, te rão o pra zo de cin -
co dias úte is para o re ce bi men to de emen das, fin do
o qual a re fe ri da Co mis são terá quin ze dias úte is,
pror ro gá ve is por igual pe río do, para opi nar so bre as
pro po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu men sa gens do Pre si-
den te da Re pú bli ca res ti tu in do au tó gra fos de pro je tos
de lei san ci o na dos,

Nº 140, de 2003 (nº 303/2003, na ori gem), de 2
do cor ren te, 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, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.697, de 2 de ju lho de 2003;

Nº 141, de 2003 (nº 304/2003, na ori gem), de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, de 2 do cor ren-
te, 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, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.698, de 2 de ju lho de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – As men sa gens li das vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro je tos de lei re ce bi dos da Câ -
ma ra que pas so a ler.
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São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2003
(Nº 39/99, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a Re gu la men ta ção da
Pro fis são de Agen te de Se gu ran ça Pri va-
da e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei re gu la men ta a pro fis são do

Agen te de Se gu ran ça Pri va da, es ta be le ce os re qui si-
tos para o exer cí cio da ati vi da de pro fis si o nal e de ter-
mi na o re gis tro em ór gão com pe ten te.

Art. 2º É li vre o exer cí cio da ati vi da de pro fis si o-
nal des de que aten di das as qua li fi ca ções e exi gên ci-
as es ta be le ci das nes ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. É ve da do o exer cí cio da ati vi da-
de de se gu ran ça pri va da por co o pe ra ti va.

Art. 3º Para os fins des ta Lei con si de ra-se Agen -
te de Se gu ran ça Pri va da o tra ba lha dor da ini ci a ti va
pri va da de vi da men te pre pa ra do e au to ri za do a de-
sen vol ver ati vi da des de se gu ran ça pri va da, vi gi lân cia,
pro te ção, fis ca li za ção e con tro le para ga ran tir a in co-
lu mi da de das pes so as e a in vi o la bi li da de do pa tri mô-
nio pú bli co ou pri va do.

Art. 4º São re qui si tos para o exer cí cio da ati vi da-
de de Agen te de Se gu ran ça Pri va da:

I – ser bra si le i ro;
II – ter ida de mí ni ma de de zo i to anos;
III – ter cer ti fi ca do de con clu são da 8ª sé rie do

en si no fun da men tal;
IV – ter sido apro va do em cur so de for ma ção de

vi gi lan te, re a li za do em es ta be le ci men to com fun ci o-
na men to au to ri za do nos ter mos da lei;

V – ter sido apro va do em exa mes fí si cos e psi -
co téc ni cos;

VI – não pos su ir an te ce den tes cri mi na is;
VII – es tar qui te com as obri ga ções ele i to ra is e

mi li ta res;
VIII – ter re gis tro pro fis si o nal em se gu ran ça pri -

va da no ór gão com pe ten te de fi ni do por lei.
Pa rá gra fo úni co. Exce tu am-se das exi gên ci as

con ti das nos in ci sos II e III des te ar ti go os pro fis si o na-
is que já es ti ve rem exer cen do as ati vi da des pre vis tas
nes ta Lei, ao tem po de sua en tra da em vi gor.

Art. 5º São de ve res do Agen te de Se gu ran ça
Pri va da:

I – ter com por ta men to ir re pre en sí vel como ci da-
dão e pro fis si o nal;

II – sub me ter-se, a cada dois anos, a exa me psi -
co téc ni co e de sa ú de fí si ca e men tal;

III – man ter-se ade qua da men te pre pa ra do para
o exer cí cio da ati vi da de pro fis si o nal, por meio de cur -
so de re ci cla gem a cada dois anos.

Art. 6º É ve da do ao Agen te de Se gu ran ça Pri -
va da:

I –  o uso do uni for me e ar ma men to fora de ser -
vi ço;

II – com pa re cer uni for mi za do a ma ni fes ta ções
de ca rá ter po lí ti co-par ti dá rio ex ce to quan do no exer -
cí cio da pro fis são;

III – uti li zar qual quer ou tro tipo de ar ma men to
fora das es pe ci fi ca ções es ta be le ci das;

IV – ado tar ati tu de, pos tu ra ou com por ta men to
não con di zen te com o de co ro de sua pro fis são.

Art. 7º São as se gu ra dos ao Agen te de Se gu ran-
ça Pri va da os se guin tes di re i tos:

I – piso sa la ri al pro fis si o nal fi xa do em ins tru-
men to nor ma ti vo de tra ba lho;

II – jor na da de tra ba lho com pa tí vel com a es pe-
ci fi ci da de e com ple xi da de da fun ção;

III – for ne ci men to de equi pa men to de pro te ção
para sua se gu ran ça e in co lu mi da de fí si ca;

IV – in de ni za ção por aci den te de tra ba lho;
V – uni for me e ar ma men to ade qua dos ao exer -

cí cio da fun ção, for ne ci dos pelo em pre ga dor;
VI – se gu ro de vida em gru po;
VII – as sis tên cia ju rí di ca e pri são em se pa ra do

de ou tros de ten tos, por atos pra ti ca dos no exer cí cio
da fun ção;

VIII – par ti ci par pe ran te os ór gãos pú bli cos em
que seus in te res ses se jam ob je to de dis cus são e de li-
be ra ção, e tam bém em con jun to com os em pre ga do-
res, em ór gão co le gi a do, com for ma de cons ti tu i ção e
fun ci o na men to a se rem es ta be le ci dos no De cre to de
re gu la men ta ção des ta Lei.

Art. 8º Os res pon sá ve is pe los con tra tos de pres -
ta ção de ser vi ços ce le bra dos com os Agen tes de Se -
gu ran ça Pri va da são obri ga dos a ado tar, com re cur-
sos pró pri os, exa mes fí si cos e psi co téc ni cos, pro ce di-
men to vi san do a in co lu mi da de fí si ca, as sis tên cia ju rí-
di ca, ca pa ci ta ção pro fis sio nal e se gu ro de vida em
gru po de seus em pre ga dos du ran te a vi gên cia do
con tra to de tra ba lho.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 39, DE 1999

Dis põe so bre a ati vi da de do Pro fis-
si o nal em Se gu ran ça Pri va da e dá ou tras
pro vi dên ci as.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É li vre o exer cí cio da ati vi da de do Pro fis-

si o nal em Se gu ran ça Pri va da, aten di das as qua li fi ca-
ções es ta be le ci das nes ta lei.

Art. 2º Pro fis si o nal em Se gu ran ça Pri va da, para
os efe i tos des ta lei, é  o tra ba lha dor que pres ta ser vi-
ços de se gu ran ça de bens e pes so as, me di an te con -
tra to com em pre sas es pe ci a li za das em se gu ran ça
pri va da ou que man te nham ser vi ços de vi gi lân cia or -
ga ni za das.

Art. 3º Ao Pro fis si o nal em Se gu ran ça Pri va da
com pe te efe tu ar e/ou ga ran tir;

I – se gu ran ça pes so al pri va da de pes so as fí si-
cas;

II – vi gi lân cia pa tri mo ni al, os ten si va, de pes so as
fí si cas ou ju rí di cas;

III – ron da e vi gi lân cia de pré di os e áre as con do-
mi ni a is com a fi na li da de de pre ven ção de in cên di os,
ações cri mi no sas, en tra da de pes so as não au to ri za-
das e qua is quer anor ma li da des que po nham em ris co
o pa tri mô nio sob pro te ção;

IV – es col ta ar ma da;
V – trans por te de va lo res;
VI – trans por te de qual quer tipo de car ga;
VII – se gu ran ça, sob guar ni ção, na con di ção de

con du tor in clu si ve, dos car ros de trans por te de va lo-
res;

VIII – se gu ran ça de even tos.
Pa rá gra fo úni co. Será con si de ra do Pro fis si o nal

em Se gu ran ça Pri va da o tra ba lha dor que de sem pe-
nhar as fun ções dis cri mi na das nes te, ar ti go, in de pen-
den te da de no mi na ção atri bu í da ao car go.

Art. 4º São re qui si tos para o exer cí cio da ati vi da-
de do Pro fis si o nal em Se gu ran ça Pri va da:

I – ter ida de mí ni ma de 21 anos;
II – ter cer ti fi ca do de apro va ção do con clu são do 

1º Grau;
III – ter cer ti fi ca do de apro va ção em cur so pró -

prio de for ma ção téc ni co-pro fi ci o nal;
IV – ter ates ta do de apro va ção em exa me psi co-

téc ni co e de sa ú de fí si ca e men tal;
V – não ter an te ce den tes cri mi na is.
VI – ter re gis tro de Pro fis si o nal em Se gu ran ça

Pri va da, pro ce di do, di re ta men te ou por de le ga do de
po de res, pela Con fe de ra ção Na ci o nal dos Vi gi lan tes,
Empre ga dos em Empre sas da Se gu ran ça, Vi gi lân cia
e Trans por te de Va lo res e dos Tra ba lha do res em Ser -
vi ço de Se gu ran ça, Vi gi lân cia Pes so al, Cur sos de
For ma ção e Espe ci a li za do de Vi gi lan tes, Pres ta ção

de Ser vi ços, Si mi la res e seus Ane xos e Afins –
CNTV-PS.

§ 1º O Pro fis si o nal em Se gu ran ça Pri va da, para
ope rar as ati vi da des pre vis ta nos itens I, IV, V e VII do
art. 3º des ta lei, de ve rá fa zer cur so de ex ten são per ti-
nen te.

§ 2º Exce tu am-se das exi gên ci as con ti das nos
itens, II, III e § 1º des te ar ti go os pro fis si o na is que já
es ti ve rem exer cen do as ati vi da de pre vis tas nes ta lei,
ao tem po de sua en tra da em vi gor.

Art. 5º É de ver do Pro fis si o nal em Se gu ran ça
Pri va da:

I – ter com por ta men to so ci al e fun ci o nal ir re pre-
en sí vel, es pe ci al men te para ope rar as ati vi da des pre -
vis tas no itens I, IV, V e VII do art. 3º des ta lei;

II – sub me ter-se, anu al men te, a exa me psi co-
téc ni co e de sa ú de fí si ca e men tal;

III – man ter-se ade qua da men te pre pa ra do para
o exer cí cio da ati vi da de so ci al por meio de cur sos
anu a is de re ci cla gem, com cer ti fi ca do do apro ve i ta-
men to per ti nen te.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nos itens II e III des -
te ar ti go cons ti tui ônus do em pre ga dor.

Art. 6º São as se gu ra dos ao Pro fis si o nal em Se -
gu ran ça Pri va da, os se guin tes di re i tos e van ta gens:

I – piso sa la ri al equi va len te a 800 (oi to cen tas)
UFIR – Uni da de Fis cal de Re fe ren cia;

II – jor na da diá ria de seis ho ras de tra ba lho ou
jor na da com pen sa tó ria de doze ho ras tra ba lho por
trin ta e seis de des can so;

III – re du ção dos ris cos ine ren tes ao tra ba lho,
por meio de for ne ci men to de equi pa men to de pro te-
ção in di vi du al ou co le ti va;

IV – adi ci o nal de re mu ne ra ção de 30% (trin ta
por cen to), ati vi da de ris co de vida, com re gis tro na
Car te i ra do Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al – CTPS;

V – in de ni za ção por aci den te de tra ba lho quan -
do ca rac te ri za do dolo ou cul pa do em pre ga dor;

VI – uso de uni for me es pe ci al, quan do em ser vi-
ço, ás ex pen sas do Empre ga dor;

VII – por te de arma, quan do em ser vi ço, nos ter -
mos da nor ma re gu la men tar;

VIII – as sis tên cia ju rí di ca e pri são es pe ci al de -
cor ren te de ato em ser vi ço;

IX – se gu ro de vida em gru po, dis ci pli na do pelo
Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, às ex pen-
sas do em pre ga dor.

Art. 7º As umas des ti na das ao uso, quan do em
ser vi ço, do Pro fis si o nal em Se gu ran ça Pri va da se rão
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de pro pri e da de e res pon sa bi li da de da em pre sa em-
pre ga do ra ou to ma do ra de ser vi ços.

Art. 8º As Empre sas de Se gu ran ça Pri va da cu -
jos em pre ga dos es te jam em pe nha dos di re ta men te
em ser vi ço de se gu ran ça, vi gi lân cia e 

trans por te de va lo res de ve rão ado tar pro ce di-
men tos de se gu ran ça e in co lu mi de de fí si cas des ses
pro fis si o na is.

Pa rá gra fo úni co. Os pro ce di men tos de se gu ran-
ça e in co lu mi da de

fí si cas a que se re fe re o ca put des te Arti go, sem 
pre ju í zo da ado ção de ou tros, são:

a) apren di za gem das ta re fas da pro fis-
são a que es tão em pe nha dos, nos cur sos
pró pri os de for ma ção e ex ten são;

b) tre i na men to per ma nen te dos pro ce-
di men tos da prá ti ca de tiro e de fe sa pes so al;

c) for ne ci men to de ma te ri a is e equi pa-
men tos em per fe i to es ta do de fun ci o na men-
to e con ser va ção, in clu in do, quan do for o
caso, sis te ma de rá dio, uni for mes ade qua-
dos às ta re fas e às con di ções cli má ti cas, co -
le tes à pro va de, bala, ar mas e mu ni ções.

Art. 9º A Empre sa que pres tar ser vi ços de vi gi-
lân cia em in dús tri as, usi nas, por tos, ae ro por tos, na-
vi os fun de a dos em águas na ci o na is e em ou tro
qual quer am bi en te que im po nha ris cos à se gu ran ça
e in co lu mi da de fí si cas de seus Pro fis si o na is em Se -
gu ran ça Pri va da de ve rá ado tar in dis pen sá ve is à ob -
ser vân cia das re gras de se gu ran ça do ser vi ço a ser
exe cu ta do.

Art. 10. É as se gu ra da a par ti ci pa ção das en ti da-
des de clas se do Pro fis si o nal em Se gu ran ça Pri va da
nos co le gi a dos dos ór gãos pú bli cos em que seus in te-
res ses pro fis si o na is ou pre vi den ciá ri os se jam ob je tos
de dis cus são de li be ra ção.

Art. 11. As en ti da des sin di ca is re pre sen ta ti vas do
Pro fis si o nal em Se gu ran ça Pri va da te rão aces so as se-
gu ra do as ins ta la ções das em pre sas de cur sos pró pri os
de for ma ção téc ni cos-pro fis si o nal, ex ten são e re ci cla-
gem, po den do par ti ci par, na con di ção de ob ser va do ras,
dos exa mes fi na is e so le ni da des de for ma tu ra, bem
como for mu lar, quan do for o caso, de nun ci as de ir re gu-
la ri da des às au to ri da des com pe ten tes.

Art. 12. A Empre sa to ma do ra de ser vi ços de se -
gu ran ça pri va da res pon de rá so li da ri a men te pe las
obri ga ções de cor ren tes do con tra to de tra ba lho que a
Empre sa em pre ga do ra ce le brar com o Pro fis si o nal
em Se gu ran ça Pri va da.

Art. 13. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei
no pra zo de 90 dias, a con tar da data de pu bli ca ção.

Art. 14. Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 15. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O Pro je to de lei em tela cons ti tui im pe ra ti vo da
re a li da de na ci o nal, na atu a li da de, di an te da in su fi-
ciên cia e ine fi ciên cia da se gu ran ça pú bli ca, ali a das
ao alar man te ín di ce de cri mi na li da de.

O con te ú do des te pro je to foi apre sen ta do pelo
No bre De pu ta do Chi co Vi gi lan te, sob o nº 3.742/1997.
Embo ra não te nha sido re e le i to para esta Le gis la tu ra,
a im por tân cia da ques tão con ti nua a exi gir re gu la-
men ta ção, ra zão pela qual es tou re a pre sen tan do o
tema.

Pro ble mas que en vol vem a se gu ran ça da po pu-
la ção, o exer cí cio da ci da da nia e o res pe i to aos di re i to
hu ma nos fun da men ta is es tão ga nhan do es pa ço de
de ba te, a pon to de o go ver no fe de ral es tar pro pon do
a al te ra ção do art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com
ob je ti vos de as su mir o con tro le das po li ci as ci vis e mi -
li ta res, em todo o País, e de pro mo ver a cri a ção da
Se cre tá ria de Mo der ni za ção das Po lí ci as, como
Órgão da es tru tu ra do Mi nis té rio da Jus ti ça, a qual
terá, en tre suas atri bu i ções, o con tro le da se gu ran ça
pri va da. E isto por que a se gu ran ça pri va da, nes se
con tex to, é um dos prin ci pa is pon tos a con si de rar
quan do se tra ta de cri ar me ca nis mos de mo crá ti cos
de se gu ran ça da so ci e da de, tam bém efi ci en tes à ini -
bi ção ou im pe di men to da ação cri mi no sa.

Vale, por tan to, con si de rar que o tra ba lha dor exer -
cen te da ati vi da de de se gu ran ça pri va da deve es tar ca -
pa ci ta do – mo ral, psi co ló gi ca e pro fis si o nal men te – para 
o de sem pe nho des sa fun ção e, mais, a fim de não co lo-
car em ris co a in te gri da de fí si ca das pes so as e dos res -
pec ti vos pa tri mô ni os sob sua pro te ção, tudo no res guar-
do ma i or do in te res se pú bli co, in clu si ve.

Nes se sen ti do, o exer cí cio clan des ti no e ile gal
da se gu ran ça pri va da tem sido alvo da pre o cu pa ção
de to dos os se to res or ga ni za dos da so ci e da de, dos
par la men ta res, de agen tes do Po der Exe cu ti vo e das
pró pri as en ti da des sin di ca is das ca te go ri as eco nô mi-
cas ou pro fis si o nal, como nos dá no tí cia a “Cam pa-
nha Na ci o nal dos Vi gi lan tes Con tra a Clan des ti ni da de
e pela Vida”, ini ci a da em agos to de 1996.

Há ne ces si da de pre men te de re gu la men tar o
exer cí cio des sa ati vi da de pro fis si o nal, má xi me di an te
do co nhe ci men to de que os di plo mas le ga is que dis ci-
pli na a se gu ran ça pri va da, to dos an co ra dos na Lei nº
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7.102, de 20 de ju nho de 1983, e al te ra ções pos te ri o-
res, es tão di re ci o na dos para a se gu ran ça das ins ti tu i-
ções ban cá ri as e para os re qui si tos de fun ci o na men to
das Empre sas es pe ci a li za das nes se ser vi ços, ain da
que con ten do al gu mas pre o cu pa ções, in ci pi en tes,
com a se gu ran ça a ou tros se to res e com a ati vi da de
do pro fis si o nal. Nem mes mo os vá ri os pro je tos de lei
atu al men te em tra mi ta ção no Con gres so tra du zem
pre o cu pa ção es pe cí fi ca com o exer cí cio pro fis si o nal.

A Lei nº 8.863, de 28 de mar ço de 1994, que in -
tro duz al te ra ções na Lei nº 7.102/83, não pro du ziu os
efe i tos es pe ra dos por que hoje não há con sen so, den -
tro dos Mi nis té ri os do Tra ba lho e da Jus ti ça, so bre a
quem com pe te fis ca li zar o exer cí cio pro fis si o nal.
Aspec tos da ati vi da de e do con ce i to de vi gi lan te, não
con sen su a is, por exem plo, fa vo re cem a clan des ti ni-
da de e a ile ga li da de re fe ri das, bem como não as se-
gu ram a pro te ção dos di re i tos tra ba lhis tas dos pro fis-
si o na is que a exer cem.

Re a fir man do os prin cí pi os con ti dos nos Art. 5º,
in ci so XIII, e 8º, ca put, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o no
art. 511, § 3º da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho,
acre di ta mos que a de fi ni ti va re gu la men ta ção do exer -
cí cio pro fis si o nal con tri bu i rá de ci si va men te para a so -
lu ção dos pro ble mas que en vol vem a se gu ran ça pri -
va da, ao me nos quan to ao en fo que dos tra ba lha do res
que, afi nal, ter mi na ram por nos trans mi tir os co nhe ci-
men tos e as pre ca u ções de cor ren tes do con ví vio diá -
rio e do con ta to epi dér mi co com a ma té ria, tudo cons -
ti tu in do fon te a ela bo ra ção do pre sen te pro je to que se 
pro põe a dis ci pli nar o exer cí cio da ati vi da de da ati vi-
da de do pro fis si o nal em se gu ran ça pri va da, a dis por
so bre os re qui si tos para o seu exer cí cio, seus di re i tos,
obri ga ções e suas li mi ta ções den tro do en fo que de
se gu ran ça pri va da.

O pro je to con tém, de con se qüên cia, dis ci pli na-
men tos no vos e ne ces sá ri os e con cor re para apre-
sen ta ção de um tra ba lho onde a le gis la ção es pe cí fi ca
se so bre põe à ge né ri ca.

De ver, con clu si va men te, que o con ce i to e a no -
men cla tu ra, ago ra ado ta dos, de pro fis si o nal em se gu-
ran ça pri va da (de no mi na ção bem mais abran gen te
que a de vi gi lan te) ter mi nam por su pe rar a ce le u ma
per ti nen te à dis tin ção en tre vi gia e vi gi lan te, já que
am bos pas sa rão a ser es pé ci es de um gê ne ro ma i or.

Espe ro, pois con tar com o apo io e a sen si bi li da-
de dos de ma is Con gres sis tas, para apro va ção do pre -
sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, De pu ta do Pa u lo Ro cha.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 49, DE 2003

(Nº 6.680/2002, na Casa de ori gem)

Insti tui o Mapa de Exclu são so ci al,
es ta be le cen do me tas e nor mas vol ta das
à res pon sa bi li da de na ges tão so ci al do
Esta do.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Mapa de Exclu são So ci al con sis ti rá

num di ag nós ti co anu al, por re gião e es ta do, da ex clu-
são so ci al no País com base em in di ca do res so ci a is
re fe ren tes à ex pec ta ti va de vida, ren da, de sem pre go,
edu ca ção, sa ú de, sa ne a men to bá si co, ha bi ta ção, po -
pu la ção em si tu a ção de ris co nas ruas, re for ma agrá -
ria, se gu ran ça, re la ti vos ao ano re fe rên cia da pres ta-
ção de con tas go ver na men tal e ao ano ime di a ta men-
te an te ri or para fins de com pa ra ção.

Art. 2º Os in di ca do res so ci a is e res pec ti vas fon -
tes a se rem uti li za dos na edi ção do Mapa de Exclu-
são So ci al são:

I – ex pec ta ti va de vida em anos ao nas cer, a
par tir de in for ma ções da pes qui sa Tá bua de Vida da
Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti-
ca – IBGE, com pe ri o di ci da de anu al;

II – ren da, in clu in do o Pro du to Inter no Bru to –
PIB, per ca pi ta ajus ta do ao cus to de vida, con cen tra-
ção de ren da, nú me ro de pes so as aba i xo da li nha de
po bre za, a par tir de in for ma ções do Insti tu to de Pes -
qui sa Eco nô mi ca Apli ca da – IPEA, com pe ri o di ci da de
anu al;

III – em pre go, in clu in do taxa de de sem pre go em 
re la ção à Po pu la ção Eco no mi ca men te Ati va, a par tir
da Pes qui sa Men sal de Empre go da Fun da ção Insti -
tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE, com
pe ri o di ci da de men sal;

IV – edu ca ção, in clu in do mé dia en tre a taxa de
al fa be ti za ção de adul tos e a taxa com bi na da de ma tri-
cu la nos en si nos fun da men tal, mé dio e su pe ri or, a
par tir da Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra gem de Do -
mi cí li os – PNAD, da Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro de
Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE, com pe ri o di ci da de
anu al;

V – sa ú de, in clu in do nú me ro de pos tos de sa ú-
de, de le i tos hos pi ta la res, de agen tes co mu ni tá ri os de 
sa ú de em re la ção ao nu me ro de ha bi tan tes, de equi -
pes do Pro gra ma Sa ú de na Fa mí lia, de mor ta li da de
in fan til, a par tir do Sis te ma de Infor ma ções Hos pi ta la-
res do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SIH/SUS, e do Sis -
te ma de Infor ma ções so bre Aten ção Bá si ca do Mi nis-
té rio da Sa ú de, com pe ri o di ci da de anu al;
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VI – sa ne a men to bá si co, in clu in do per cen tu al
de do mi cí li os com água tra ta da, co le ta e tra ta men to
de es go to, a par tir de in for ma ções do Sis te ma Na ci o-
nal de Infor ma ções so bre Sa ne a men to – SNIS, do Mi -
nis té rio das Ci da des, com pe ri o di ci da de anu al;

VII – re for ma agrá ria, in clu in do o nú me ro de fa -
mí li as as sen ta das em re la ção à de man da por as sen-
ta men tos, a par tir de in for ma ções do Insti tu to Na ci o-
nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA, com
pe ri o di ci da de anu al;

VIII – se gu ran ça, in clu in do o nú me ro de re gis tro
de ocor rên ci as, a par tir dos Indi ca do res de Se gu ran-
ça Pú bli ca, do Mi nis té rio da Jus ti ça, com a se guin te
clas si fi ca ção de de li tos:

a) he di on dos, in clu in do ho mi cí dio do lo-
so, la tro cí nio, ex tor são me di an te se qües tro,
es tu pro e aten ta do vi o len to ao pu dor;

b) co muns, in clu in do le sões cor po ra is,
fur tos e rou bos;

IX – Ha bi ta ção, in clu in do o dé fi cit ha bi ta ci o nal
e das pes so as que vi vem em lo te a men tos ir re gu la-
res e po pu la ção sem teto.

§ 1º O pri me i ro Mapa de Exclu são So ci al será
edi ta do, na for ma do art. 1º des ta lei, no ano de 2005,
con ten do as in for ma ções afe ri das pe los ins ti tu tos de
que tra ta este ar ti go, por amos tra gem, re fe ren tes ao
ano de 2004.

§ 2º O Cen so De mo grá fi co de 2010 de ve rá in -
clu ir os in di ca do res pre vis tos nes ta lei.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo, na for ma do art. 84 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, po de rá in clu ir no vos in di ca do-
res ou aper fe i ço ar aque les pre vis tos nes te ar ti go.

Art. 3º O Mapa de Exclu são So ci al, o Pla no de
Ajus te So ci al e a pres ta ção de con tas se rão en ca mi-
nha dos, anu al men te, ao Con gres so Na ci o nal, con for-
me o dis pos to no art. 165, in ci so II e § 1º, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O Pla no de Ajus te So ci al de ve-
rá con ter as me tas de me lho ria dos in di ca do res so ci a-
is de que dis põe esta lei, bem como as me di das a se -
rem ado ta das para seu atin gi men to.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.680, DE 2002

Esta be le ce nor mas vol ta das à res-
pon sa bi li da de na ges tão so ci al do Esta do.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha rá

anu al men te ao Con gres so

Na ci o nal, como par te in te gran te da Pres ta ção
de Con tas de que tra ta o in ci so

XXIV do ar ti go 84 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o
Mapa da Exclu são So ci al.

Art. 2º O Mapa da Exclu são So ci al con sis te num
di ag nós ti co anu al, por Re gião e Esta do, da ex clu são
so ci al no País com base em in di ca do res so ci a is re fe-
ren tes à ex pec ta ti va de vida, ren da, de sem pre go,
edu ca ção, sa ú de, sa ne a men to bá si co, ha bi ta ção, po -
pu la ção em si tu a ção de ris co nas ruas, re for ma agrá -
ria, se gu ran ça, re la ti vos ao ano re fe rên cia da pres ta-
ção de con tas go ver na men tal e ao ano ime di a ta men-
te an te ri or para fins de com pa ra ção.

Art. 3º Os in di ca do res so ci a is a se rem uti li za dos
na cons tru ção do Mapa da Exclu são So ci al são:

I – Expec ta ti va de vida: Expec ta ti va de vida em
anos ao nas cer

II – Ren da: PIB per ca pi ta ajus ta do ao cus to de
vida do país, in di ca do res de con cen tra ção de ren da,
nú me ro de pes so as aba i xo da li nha da po bre za;

III – De sem pre go: Per cen tu al mé dio de po pu la-
ção eco no mi ca men te ati va de sem pre ga da;

IV – Edu ca ção: Mé dia en tre a taxa de al fa be ti za-
ção de adul tos e a taxa com bi na da de ma trí cu la nos
en si nos fun da men tal, mé dio e su pe ri or;

V – Sa ú de: Nú me ro de pos tos de sa ú de, de le i-
tos hos pi ta la res, de agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de
em re la ção ao nú me ro de ha bi tan tes, de equi pes do
Pro gra ma Sa ú de na Fa mí lia, de mor ta li da de in fan til;

VI – Sa ne a men to bá si co: per cen tu al de do mi cí li-
os com água tra ta da, co le ta e tra ta men to de es go to e
co le ta de lixo;

VII – Ha bi ta ção: Dé fi cit ha bi ta ci o nal me di do
atra vés do nú me ro de pes so as que vi vem em lo te a-
men tos ir re gu la res des ta can do as áre as de ris co;

VIII – Po pu la ção em Si tu a ção de Ris co nas
Ruas: Nú me ro de pes so as em si tu a ção de ris co nas
ruas;

IX – Re for ma Agrá ria: nú me ro de fa mí li as as-
sen ta das em re la ção à de man da por as sen ta men tos;

X – Se gu ran ça: Nú me ro de ocor rên ci as po li ci a is
por clas si fi ca ção de de li to:

a) cri mes he di on dos – ar ti go 1º, da Lei 
nº 8.072, de 25-7-90);

b) cri mes co muns – ar ti gos 121 (ho mi-
cí dio), 129 (le são cor po ral), 155 (fur to), § 3º
do ar ti go 157 (la tro cí nio) e 159 (ex tor são
me di an te se qües tro), do De cre to-Lei nº
2.848, de 7-12-40 (Có di go Pe nal)
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Art. 4º  A lei que apro var o Pla no Plu ri a nu al pre -
vis to no in ci so I do ar ti go 165 da Cons ti tu i ção Fe de ral
dis po rá de um Pla no de Ajus te So ci al que de ve rá con -
ter as me tas de me lho ria dos in di ca do res so ci a is con -
ti dos no Mapa da Exclu são So ci al, bem como so bre a
es tra té gia que será ado ta da para seu atin gi men to du -
ran te o pe río do de sua vi gên cia.

Art. 5º Inte gra rá o pro je to de lei or ça men tá ria
anu al o Pla no de Ajus te So ci al que con te rá as me tas
de me lho ria dos in di ca do res so ci a is con ti dos no
Mapa da Exclu são So ci al a se rem atin gi das no pró xi-
mo ano, bem como a dis cri mi na ção das ações a se -
rem de sen vol vi das para tan to, quan ti fi ca das fi nan ce i-
ra e fi si ca men te sem pre que pos sí vel.

Pa rá gra fo úni co. O Pla no de Ajus te So ci al con te-
rá, ain da, a ava li a ção do cum pri men to das me tas re -
la ti vas ao ano an te ri or.

Art. 6º O não cum pri men to no dis pos to nes ta lei
ca rac te ri za cri me de res pon sa bi li da de pre vis to no ar -
ti go 85 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 8º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O Bra sil, hoje, está in se ri do en tre as dez ma i o res
eco no mi as do mun do, si tu a ção, po rém, que não se tra -
duz em qua li da de de vida da po pu la ção, pois não há
dis tri bu i ção de ren da eqüi ta ti va, haja vis ta que a pro-
por ção de po bres em re la ção à po pu la ção to tal é de
60% e a de in di gen tes é de 32%. Ou seja, cer ca de 50
mi lhões de bra si le i ros vi vem na mi sé ria, con si de ra das
aque las pes so as que vi vem com me nos de R$80,00
(oi ten ta re a is) por mês. Isto com pro va a gra ve con cen-
tra ção de ren da exis ten te no País, apa re cen do um
Sul-Su des te mais rico e a mi sé ria e a po bre za con cen-
tran do-se nas Re giões Nor te e Nor des te.

Alguns da dos di vul ga dos soam como um aler ta
ur gen te para toda a so ci e da de, a exem plo do IBGE
que cons ta tou que, em 1999, 39% da po pu la ção bra -
si le i ra com seis anos ou me nos vi via em fa mí li as cujo
ren di men to per ca pi ta che ga va no má xi mo a meio
sa lá rio mí ni mo. A su pe ra ção da po bre za é apon ta da
por re la tó rio da Uni cef so bre a si tu a ção da in fân cia
bra si le i ra como o prin ci pal de sa fio do de sen vol vi men-
to in fan til o que, con se qüen te men te, re du zi rá os pro -
ble mas so ci a is do fu tu ro pró xi mo do País.

Pe los da dos do Cen so 2000, ve ri fi ca-se que em
ter mos re gi o na is a de si gual da de en tre os ren di men-
tos mé di os no Su des te e Nor des te é gri tan te. Pois,
en quan to no Su des te esse ren di men to mé dio é de
R$945,00 no Nor des te é de R$448,00, ou seja, me-
nos da me ta de. No to can te ao es go ta men to sa ni tá rio,
cons ta ta-se que na re gião Su des te 82,3% dos do mi-
cí li os têm co ber tu ra da rede ge ral de es go tos ou fos sa

sép ti ca, en quan to no Nor des te ape nas 37,9% têm
essa co ber tu ra, e no Nor te, 35,6%. Estes são ape nas
al guns dos in di ca ti vos da gra ve de si gual da de so ci al
do nos so País e que pre ci sa mos en fren tar a par tir da
en tra da nes te novo mi lê nio.

Se gun do o ran king da ONU, o Bra sil tem a
quar ta pior dis tri bu i ção de ren da do mun do em 162
pa í ses, e a se gun da da Amé ri ca La ti na, só ul tra pas-
sa do pela Ni ca rá gua.

O ín di ce Gini para a con cen tra ção de ren da
mede uma re du ção mu i to len ta da de si gual da de no
Bra sil. Entre 1991 e 2000, o ín di ce pas sou de 0,637
para 0,609. Con si de ran do-se que o ín di ce zero se ria o
da igual da de to tal e o ín di ce 1 se ria a de si gual da de ab -
so lu ta, o avan ço foi pe que no nes ta dé ca da. O pró prio
pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so re co nhe ce
essa cru el con cen tra ção de ren da quan do afir ma que
o Bra sil não é um país po bre, é um país de si gual.

Di an te de tudo isto evi den cia-se que as po lí ti cas
pú bli cas na ci o na is ado ta das até ago ra para o en fren-
ta men to des sa ques tão têm de i xa do mu i to a de se jar.
Os gas tos so ci a is, de duz-se, não são di re ci o na dos às 
par ce las mais mi se rá ve is da po pu la ção. Os pro gra-
mas de dis tri bu i ção de ren da, hoje em vi gor, de vem
ser con si de ra dos ape nas como me di das emer gen ci a-
is do Go ver no, pois não subs ti tu em a for mu la ção de
uma po lí ti ca de de sen vol vi men to so be ra na, que gere
mais em pre gos e ri que zas para o país, e de me di das
que le vem a uma de mo cra ti za ção des sas ri que zas.

Por ou tro lado, a po lí ti ca ne o li be ral ado ta da se
re ves te de um pro fun do ajus te fis cal que tem sido pri -
o ri za do para cum pri men to de obri ga ções com as dí vi-
das in ter na e ex ter na em de tri men to aos gas tos so ci-
a is. Tan to é que até em prés ti mos ob ti dos pelo País
jun to ao BIRD. or ga nis mo que de ve ria fi nan ci ar pro je-
tos na área so ci al, fo ram des vi a dos de sua fi na li da de
para se rem uti li za dos no pa ga men to de ju ros da dí vi-
da ex ter na, con for me cons ta ta do, ain da no exer cí cio
de 1999, com um em prés ti mo no va lor de R$252,5
mi lhões con tra í do pelo País jun to àque la ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra.

A prá ti ca ne o li be ral re pre sen ta da pelo Con-
sen so de Was hing ton, que pre ga a des re gu la men-
ta ção com ple ta da eco no mia e a di mi nu i ção do pa -
pel do Esta do nos pa í ses do Sul, tem sido ob je to de
pro fun dos ques ti o na men tos. Os pa í ses que ado ta-
ram esse mo de lo, cer tos de que te ri am ma i or cres -
ci men to eco nô mi co e di mi nu i ção da po bre za, ve ri fi-
cam hoje que não ti ve ram atin gi dos es ses ob je ti vos.
A Argen ti na é o mais re cen te exem plo do fra cas so
da que las me di das.

No bojo des sa po lí ti ca ne o li be ral, foi apro va da
no Bra sil a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei Com -
ple men tar nº 101/99) que cri ou me ca nis mos de con -
tro le de re ce i tas, des pe sas e en di vi da men to pú bli co,
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com o ob je ti vo da for ma ção de su pe rá vits pri má ri os e
ga ran tia do pa ga men to da dí vi da pú bli ca.

Vale po rém des ta car que, ape sar da ên fa se aos
con tro les fis ca is dos en tes fe de ra dos e com ob je ti vos
cla ros de se atin gir me tas fi nan ce i ras, não se pode
ne gar da im por tân cia da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal como um ins tru men to de ges tão pú bli ca que fi -
xou me tas e de ter mi nou a trans pa rên cia dos gas tos
pú bli cos pe los di ri gen tes da na ção, es ta dos e mu ni cí-
pi os. Entre tan to, o exa me das con tas da ges tão pú bli-
ca deve ir além dos as pec tos fi nan ce i ros e or ça men-
tá ri os, bus can do-se iden ti fi car os re sul ta dos al can ça-
dos em be ne fí cio da po pu la ção.

Vi ve mos hoje um mo men to es pe ci al da his tó ria
de nos so País. Não é mais pos sí vel con vi ver com a
omis são, com a fal ta de éti ca, com a fal ta de com pro-
mis so so ci al. Se o Bra sil con clu iu o sé cu lo XX re for-
çan do o pa ra dig ma do equi lí brio das con tas pú bli cas
e a res pon sa bi li za ção de seus ges to res, não po de-
mos es pe rar pelo fi nal do sé cu lo XXI para res ga tar o
va lor da es ta bi li da de e do equi lí brio so ci al.

Faz-se ne ces sá rio co nhe cer a fun do essa re a li-
da de da ex clu são so ci al no Bra sil, a fim de de fi nir mos
um pla ne ja men to es tra té gi co, me tas, pro je tos e
ações para so lu ção des se pro ble ma. Não exis te, ain -
da, fon tes ofi ci a is que pu bli quem in for ma ções e es ta-
tís ti cas so bre nos sa re a li da de so ci al.

Alguns es ta dos já vêm ado tan do me ca nis mos
para res ga tar a ci da da nia com pro je tos so bre res pon-
sa bi li da de so ci al, a exem plo do Rio Gran de do Sul,
me ca nis mos es ses que pre ci sam ser am pli a dos a to -
dos os de ma is en tes fe de ra dos.

Assim sen do, no cum pri men to de nos sa mis -
são ins ti tu ci o nal, pro cu ra mos com ple men tar o ou-
tro lado da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal com o
pre sen te pro je to de Lei de Res pon sa bi li da de So ci-
al, pois en ten de mos que uma ação go ver na men tal
só tem sen ti do se re a li za da com base nas de man-
das con cre tas da po pu la ção, por sa ú de, edu ca ção,
se gu ran ça, em pre go, sa ne a men to bá si co, meio
am bi en te, etc. bus can do-se, per ma nen te men te, a
so lu ção dos pro ble mas cuja sa tis fa ção vai se tra du-
zir em me lho ria da qua li da de de vida do ci da dão. E
pri mor di al es ta be le cer-se uma nova po lí ti ca que
con tem ple o so ci al. como cen tro das pro pos tas de
go ver no.

Por tudo isso, con ta mos com o in dis pen sá vel
apo io dos no bres Par la men ta res à apro va ção des ta
pro po si ção, cer tos de es tar mos con tri bu in do para mi -
ni mi zar as de si gual da des so ci a is do Bra sil e na bus ca
de me i os que me lho rem a qua li da de de vida da po pu-
la ção.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2002. – De pu ta-
do Edu ar do Cam pos, PSDB/PE.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

………………………………….....................................
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:
....................................................................................

Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo
es ta be le ce rão:
....................................................................................

II – as di re tri zes or ça men tá ri as;
....................................................................................

§ 1º A lei que ins ti tu ir o pla no plu ri a nu al es ta be-
le ce rá, de for ma re gi o na li za da, as di re tri zes, ob je ti vos
e me tas da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral para as des -
pe sas de ca pi tal e ou tras de las de cor ren tes e para as
re la ti vas aos pro gra mas de du ra ção con ti nu a da.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os Pro je tos de Lei da Câ ma ra nºs 48 e 49,
de 2003, que aca bam de ser li dos, vão à Co mis são
de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pa re cer que pas so a ler.

É lido o se guin te

PARECER Nº 721, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 44, de
2003 (nº 1.910/6 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
So ci e da de Car na va les ca 25 Ho ras a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Boa Vis ta das Mis sões,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor João Ri be i ro

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 44, de 2003 (nº 1.910, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a So ci e da de Car na va les ca 25 Ho ras a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Boa Vis -
ta das Mis sões, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 680, de 14 de no vem-
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bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis são
de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que ver sem
so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le vi são,
ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis são e au to ri-
za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, de ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a cons -
ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas
pro po si ções. Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná-
rio des ta Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na-
ti va so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli-
na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi -
go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -

pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 44, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 44, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a So ci e da de Car na va-
les ca 25 Ho ras a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Boa Vis ta das Mis sões, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, na for ma do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 44, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 680, de 14 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a So ci e da de Car na-
va les ca 25 Ho ras, a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Boa Vis ta das Mis sões, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Sala de Re u nião, 27 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – João Ri be i ro, Re la tor – Flá vio
Arns –  Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Ger son
Ca ma ta – Sér gio Ca bral – De mós te nes Tor res –
Jor ge Bor nha u sen – José Jor ge – Re nil do San ta-
na – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze ve do – Re gi nal do
Du ar te – Alme i da Lima. 

(Pro ce de-se a Vo ta ção.)
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 44, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a So ci e-
da de Car na va les ca 25 Ho ras a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Boa Vis ta das Mis sões, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 680, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a So ci e da de Car na va les ca 25 Ho ras, a exe cu tar, pelo 
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Boa
Vis ta das Mis sões, Esta do do Rio

Gran de do Sul.
Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor

na data de sua pu bli ca ção.
Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. –

Osmar Dias, Pre si den te – João Ri be i ro, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-02)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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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 Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.”(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio do Pre si den te da Co mis-
são de Edu ca ção que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF. Nº CE/34/2003

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2003

Se nho ra Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta co mis-

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, na re u nião re a li-
za da no dia 27 de maio de 2003, o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº  44 de 2003, que “apro va o ato que au to-
ri za a So ci e da de Car na va les ca 25 Ho ras a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Boa 
Vis ta das Mis sões, Esta do do Rio Gran de do Sul”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Osmar Dias, Pre si-
den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Nos ter mos do art. 91, § 3º, do Re gi men to

Inter no, com bi na do com o Pa re cer nº 34, de 2003, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro -
va do pelo Ple ná rio em 25 de mar ço de 2003, fica
aber to o pra zo de cin co dias úte is para a in ter po si ção
de re cur so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa,
para que a ma té ria seja apre ci a da pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Encer rou-se na úl ti ma sex ta-fe i ra o pra zo, sem
apre sen ta ção de emen das, ao Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 645, de 2002, (nº 2.089/2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga a con -
ces são à Elo Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Ma ce ió, Esta do de Ala go as.

O pro je to lido será in clu í do em Ordem do Dia
opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

Ofí cio nº 777/03

Bra sí lia, 3 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia,

pelo Par ti do Pro gres sis ta – PP, o De pu ta do Eni val do
Ri be i ro, como ti tu lar, e o De pu ta do Au gus to Nar des,
como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in -
di ca dos, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta
des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 122, de
25 de ju nho de 2003, que “dis põe so bre o di re ci o na-
men to de de pó si to à vis ta cap ta dos pe las ins ti tu i ções
fi nan ce i ras para mi cro em pre en de do res, au to ri za o
Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir o Pro gra ma de Incen ti vo à
Imple men ta ção de Pro je tos de Inte res se So ci al –
PIPS, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Cor di al men te, – De pu ta do Pe dro Henry, Lí der.

Ofí cio nº 778/03

Bra sí lia, 3 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia,

pelo Par ti do Pro gres sis ta – PP, o De pu ta do Val de nor
Gu e des, como ti tu lar, e o De pu ta do San des Jú ni or,
como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in -
di ca dos, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta
des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 121, de 25
de ju nho de 2003, que “dis põe so bre a cri a ção de sub -
si diá ri as in te gra is do Ban co do Bra sil – S.A., para atu a-
ção no seg men to de mi cro fi nan ças e con sór ci os”.

Cor di al men te, – De pu ta do Pe dro Henry, Lí der.
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Ofí cio nº 779/03

Bra sí lia, 1º de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia,

pelo Par ti do Pro gres sis ta – PP, o De pu ta do Dr. Be ne-
di to Dias, como ti tu lar, e o De pu ta do Nil ton Ba i a no,
como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in -
di ca dos, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta
des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 123, de
26 de ju nho de 2003, que “de fi ne nor mas de re gu la-
ção para o se tor far ma cêu ti co, cria a Câ ma ra de Re -
gu la ção do Mer ca do de Me di ca men tos – CMED, al te-
ra a Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”.

Cor di al men te, Pe dro Henry, Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

Há ora do res ins cri tos.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-

den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Vice-Pre si-
den te des ta Casa, Se na dor Pa u lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. 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.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª fará uso da pa la vra, Se na dor Pa u lo
Paim, de for ma al ter na da com os ora do res ins cri tos.

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 Edu ar do
Aze re do, por per mu ta com o Se na dor Mar co Ma ci el e
por ces são do Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho.

Se na dor Edu ar do Aze re do, V. Exª dis põe de até
vin te mi nu tos.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta rá pi da
co mu ni ca ção de se jo fa zer um re gis tro que cala es pe-
ci al men te na alma de Mi nas, ter ra que aqui re pre sen-
to, mas, igual men te, fala ao es pí ri to de to dos os bra si-
le i ros que cul ti vam nos sa li te ra tu ra.

É com gran de ale gria que tomo co nhe ci men to
de que en ti da des li te rá ri as de todo o Bra sil de ram iní -
cio, ago ra em ju nho, às co me mo ra ções do cen te ná rio
de nas ci men to do no tá vel es cri tor Pe dro Nava.

No Rio, em São Pa u lo e em Belo Ho ri zon te, prin -
ci pal men te, es tão pro gra ma dos di ver sos even tos
des ti na dos a es mi u çar a im pres si o nan te obra li te rá ria

de Pe dro Nava e a di vul gar a rica bi o gra fia des se au -
tor sin gu lar da lín gua por tu gue sa.

Pe dro Nava, Sr. Pre si den te, nas ceu em Juiz de
Fora, Mi nas Ge ra is, em 5 de ju nho de 1903. For-
mou-se em Me di ci na e, por mais de cin co dé ca das,
de di cou-se, com vi são de ci en tis ta, à sua clí ni ca de
re u ma to lo gia no Rio de Ja ne i ro.

Foi, na sua es pe ci a li da de, um mé di co ex po nen-
ci al, como afir mam os es tu di o sos des ta fa ce ta do ho -
mem Pe dro Nava.

No en tan to, a li te ra tu ra tor nou-se o seu gran de
amor. É atra vés dela que o nome de Pe dro Nava res -
plan de ce rá para sem pre em nos so País.

Dis se mos que Nava é um au tor sin gu lar. Com
efe i to, Srs. Se na do res, Pe dro Nava, em bo ra des de
sem pre li ga do à cul tu ra, ten do como com pa nhe i ros
de mo ci da de os po e tas Car los Drum mond de Andra -
de e Abgar Re na ult, só pu bli cou o pri me i ro de seus li -
vros aos 70 anos de ida de!

O Bra sil in te i ro sa u dou o apa re ci men to de Baú
de Ossos, li vro que re vo lu ci o nou a ma ne i ra de como
fa zer li te ra tu ra me mo ri a lís ti ca. De como con tar o que
se pas sou com uma pes soa. Da qui lo que cha ma mos
au to bi o gra fia.

De po is do su ces so es tron do so de Baú de
Ossos, Pe dro Nava la pi dou mais cin co jói as da li te ra-
tu ra: Ba lão Ca ti vo , Chão de Fer ro, Be i ra Mar, Galo
das Tre vas e O Cí rio Per fe i to. To dos es ses li vros
eram avi da men te aguar da dos por mi lha res de le i to-
res que se en can ta ram com a nar ra ti va do au tor.

Nava foi com pa ra do a Proust. Ele não só con tou
a sua fe cun da vida, des de a in fân cia, como re com pôs
a de seus pais, avós, bi sa vós, te tra vós. Nas pá gi nas
de seus li vros, fa ze mos uma vi a gem de ma gia e en -
can ta men to, do Rio de Ja ne i ro para Mi nas, e de lá
para o Ma ra nhão e o Ce a rá de seus avo en gos.

Ao com por es sas pá gi nas de me mó ri as, Nava
er gueu um pre ci o so mu ral da so ci e da de bra si le i ra
des de o Pri me i ro Impé rio. Um co lo ri do mu ral em que
en tram so ci o lo gia, psi co lo gia, po lí ti ca, cul tu ra, an tro-
po lo gia, fol clo re, en fim, to das as for mas do pen sa-
men to e da ação hu ma nas. Em sua bus ca do tem po
per di do, na ver da de, Pe dro Nava en con trou a alma do 
povo bra si le i ro.

Não há, Sr. Pre si den te, no idi o ma por tu guês,
obra me mo ri a lís ti ca mais no tá vel do que a de i xa da
pelo es cri tor mi ne i ro Pe dro Nava.

Ao lado da ati vi da de li te rá ria pro pri a men te dita,
o mé di co Pe dro Nava, for ma do pela Fa cul da de de
Me di ci na de Mi nas Ge ra is, em 1927, pu bli cou cer ca
de tre zen tos es tu dos mé di cos. Cul tor do idi o ma, es -
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cre via com tan ta na tu ra li da de que es ses tra ba lhos ci -
en tí fi cos tor nam-se ame na le i tu ra para os le i gos.

Pe dro da Sil va Nava mor reu no dia 13 de maio
de 1984, no Rio de Ja ne i ro, aos 81 anos de ida de, de i-
xan do in com ple to o sé ti mo vo lu me de sua mo nu men-
tal obra li te rá ria, in ti tu la do Cera das Almas.

Mor reu de modo trá gi co, pon do ele mes mo um
pon to fi nal em sua lu mi no sa exis tên cia. O que, de cer-
to modo, con tra ria a gran de fe li ci da de que ema na de
seus es cri tos, como no tou um ami go de Nava, o es cri-
tor mi ne i ro Vi val di Mo re i ra, Pre si den te per pé tuo da
Aca de mia Mi ne i ra de Le tras.

Seja como for, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, o que per ma ne ce para a eter ni da de, sem qual -
quer ato que pos sa con tra ri ar, é a gran di o si da de da
obra me mo ri a lís ti ca des se es cri tor. Ele cum priu o fa -
mo so enun ci a do rus so, se gun do o qual quem es cre ve
so bre sua al de ia es cre ve so bre o mun do. Por isso, o
que mais or gu lha aos mi ne i ros que ad mi ram a obra
de Pe dro Nava é re co nhe cê-lo es cri tor uni ver sal.

O Se na do Fe de ral, vi gi lan te da me mó ria de nos -
sos gran des ho mens de es pí ri to, as so cia-se às en ti-
da des cul tu ra is di vul ga do ras do cen te ná rio de Pe dro
Nava. Entre elas des ta co as do meu Esta do, como a
Bi bli o te ca Pú bli ca de Mi nas Ge ra is, a Aca de mia Mi -
ne i ra de Le tras e o Cen tro de His tó ria da Fa cul da de
de Me di ci na da Uni ver si da de Fe de ral.

Ao re lem brar no Se na do o nome de Pe dro Nava, 
evo co tam bém gran des com pa nhe i ros dele. Nes te
Ple ná rio, as sen ta ram-se al guns dos me lho res ami gos
de Nava. Eram seus con tem po râ ne os na que la Belo
Ho ri zon te dos anos de 1920. Re fi ro-me aos Se na do-
res Mil ton Cam pos, Afon so Ari nos, Gus ta vo Ca pa ne-
ma e Jus ce li no Ku bits chek, este seu co le ga na Fa cul-
da de de Me di ci na.

São ex cel sas fi gu ras que eno bre ce ram a ati vi-
da de po lí ti ca em uma ge ra ção, que, na li te ra tu ra, nos
deu o gran de es cri tor Pe dro Nava.

Lem bran do-o, nes ta tar de aqui no Se na do, nes -
tas bre ves pa la vras, o faço com sa u da de e, so bre tu-
do, como ho me na gem à cul tu ra de meu Esta do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Pe dro
Nava é um dos prin ci pa is no mes da cul tu ra bra si le i ra,
e an tes de con clu ir esta ho me na gem pelo seu cen te-
ná rio, sou im pe li do a vol tar ao tema das leis es ta du a is
de cul tu ra, as sun to que já abor dei des ta tri bu na.

Vol to ago ra com a pre o cu pa ção re do bra da. As
leis es ta du a is de in cen ti vo à cul tu ra ba se i am-se no
ICMS e exis tem hoje em tre ze Esta dos e es tão em
fase de im plan ta ção em ou tros três. Por meio de las,
mi lhões de re a is já fo ram cap ta dos da ini ci a ti va pri va-

da para pro du ção e exi bi ções cul tu ra is. São li vros, fil -
mes, shows, es pe tá cu los te a tra is, pes qui sas his tó ri-
cas, pro je tos de res ta u ra ção e pre ser va ção da me-
mó ria, e tan tos ou tros even tos de va lo ri za ção de nos -
sas ra í zes. Ape nas no meu Esta do, Mi nas Ge ra is,
onde tive a ini ci a ti va de cri ar esse im por tan te in cen ti-
vo du ran te o meu pe río do de Go ver no, fo ram apli ca-
dos, até 2002, R$61 mi lhões.

Ora, o per cen tu al má xi mo de ar re ca da ção anu al
de ICMS pas sí vel de com pen sa ção pela Lei da Cul tu-
ra é de ape nas 0,3%. Não é pos sí vel que 0,3% não
pos sa ser pre ser va do.

Na pro pos ta de re for ma tri bu tá ria, o Go ver no
Fe de ral pro põe o fim dos in cen ti vos, aca ban do com
as leis es ta du a is de cul tu ra. A prin cí pio, jul guei ser
ape nas uma omis são, na ân sia de o Go ver no de apre -
sen tar uma pro pos ta que ex tin gue os in cen ti vos ge -
ra is para en fren tar a guer ra fis cal en tre os Esta dos.
Entre tan to, pe las úl ti mas in for ma ções, in clu si ve de
re u nião re a li za da na úl ti ma se ma na no Mi nis té rio da
Cul tu ra, ve ri fi ca-se que o fim das leis es ta du a is de in -
cen ti vo à cul tu ra é in ten ci o nal. O Go ver no Fe de ral, di -
ri gi do pelo Pre si den te Lula, quer aca bar com este im -
por tan te apo io à cul tu ra bra si le i ra.

Con cla mo aqui os ar tis tas, mu i tos dos qua is em -
pres ta ram suas ima gens pú bli cas para aju dar a bus -
car vo tos para o PT, que se unam a to dos aque les que 
va lo ri zam a cul tu ra bra si le i ra, para re sis tir mos.

São mi lha res de em pre gos ame a ça dos!
A cul tu ra bra si le i ra não pode abrir mão des sa

con quis ta, vol tan do a de pen der de Fun dos Orça men-
tá ri os que fi ca rão à mer cê da boa von ta de de go ver-
nan tes do mo men to.

Se en cer rar mos as leis es ta du a is de in cen ti vo à
cul tu ra, te re mos os pro du to res cul tu ra is à por ta dos
ga bi ne tes, pe din do fa vo res po lí ti cos para que pos sam
ter a apro va ção dos seus pro je tos.

A Lei Rou a net é uma lei im por tan te, mas ela se
com ple men tou com as leis es ta du a is de in cen ti vo.

As leis de in cen ti vo à cul tu ra são de mo crá ti cas e 
não po dem ser ex tin tas. Pre ci sam, ao con trá rio, ser
ex pan di das e apri mo ra das!

Tra go aqui, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, por tan to, esse aler ta, essa de nún cia, de que a
pro pos ta de re for ma tri bu tá ria apre sen ta da pelo Go-
ver no Fe de ral aca ba com as leis de in cen ti vo à cul tu-
ra. Não po de mos ace i tar que isso vá acon te cer, sob
pena de es tar mos de i xan do de lado a me mó ria bra si-
le i ra.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio,
como Lí der, 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, II, “a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio,
como Lí der, 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, “a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do, Sr.
Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Lí der do 
Go ver no no Se na do, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te,
se gun do no ti cia a im pren sa bra si le i ra, pre ten de im pe-
dir o fun ci o na men to da CPI da Ter ra. A ale ga ção é a
de que de o jus to pas sa ria pela in ves ti ga ção tan to do
MST quan to da cor ri da ar ma men tis ta que tem sido le -
va da a efe i to pe los pro du to res ru ra is. Se é esse o mo -
ti vo – e S. Exª é sem pre sin ce ro – pode, des de já, co -
me çar a es co lher os no mes dos li de ra dos que com po-
rão a CPI que, a meu ver, é ir re ver sí vel pela pró pria di -
nâ mi ca dos acon te ci men tos no cam po.

Le rei o que es cre vi:

Co mis são Par la men tar de Inqué ri to,
com pos ta por 11 (onze) Se na do res ti tu la res
e 6 (seis) su plen tes, para in ves ti gar, no pra -
zo de 180 dias, a ques tão da re for ma agrá -
ria no Bra sil, dos as sen ta men tos e, es pe ci-
al men te, para in ves ti gar ações ilí ci tas, com
su ces si vas e vi o len tas in va sões de ter ras,
pra ti ca das pelo cha ma do Mo vi men tos dos
Sem-Ter ra, con for me de nún ci as diá ri as da
im pren sa bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, o foco, o fato es pe cí fi co é o pre -
tex to, a ra zão ofe re ci da pelo MST, mas a abran gên cia
está ga ran ti da. S. Exª já me tran qüi li za sa ben do eu
que, da qui a pou co, in di ca rá os no mes pro ve ni en tes
do Par ti do dos Tra ba lha do res para com po rem essa
ne ces sá ria e ir re ver sí vel Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to.

S. Exª pre ci sa com pre en der que está na hora de 
o Go ver no Lula agir. As CPIs nas cem quan do fa le cem
as ações do Go ver no. Ci ta rei um de po i men to co lhi do
da re vis ta Veja:

O Pre si den te não de ve ria usar o pres-
tí gio do car go ava li zan do um gru po que
afron ta a lei. O MST vi o la as leis do País.
Inva de a pro pri e da de pri va da, de pre da e sa -

que ia, tudo em nome de uma Ban de i ra so ci-
al. Nes sa si tu a ção, o Pre si den te não de ve ria
chan ce lar um gru po que se tor nou co nhe ci-
do pela con tí nua agres são às ins ti tu i ções do 
País e à le ga li da de.

Está na or dem do dia, faz par te da pre o cu pa ção
na ci o nal. Não po de mos di zer que o tema não é re le-
van te. Ontem, por exem plo, na Fo lha de S. Pa u lo, o
jor na lis ta Elio Gas pa ri acon se lhou o Pre si den te Lula
a co pi ar o ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que. Cer ta
vez, João Pe dro Ste di le es te ve no ga bi ne te do Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que e pro pôs, di an te da im pren-
sa, que es ten des sem a ban de i ra do MST. Lem bra Elio 
Gas pa ri que Fer nan do Hen ri que dis se: “Não, João
Pe dro. Aqui só se es ten de a ban de i ra bra si le i ra, e
quan do eu au to ri zo”.

Não po de mos di zer que se tra ta de um tema ir -
re le van te, Sr. Pre si den te. Ontem, o jor na lis ta Au gus to
Nu nes, co nhe ci do ar ti cu lis ta do Jor nal do Bra sil, de -
no mi nou de “ri dí cu la” a cena vi vi da no Pa lá cio do Pla -
nal to. Mos trou toda a sua pre o cu pa ção – por meio da
pá gi na que pos sui no Jor nal do Bra sil aos do min gos
– com o MST. 

Não dá para di zer que não é re le van te, Sr. Pre si-
den te, quan do a Ou vi do ra do Incra, Ma ria de Oli ve i ra,
diz que este Go ver no é len to, é mais len to que o an te-
ri or, faz pro pa gan da mu i to bem e age me nos do que
ou tro, que não sa bia fa zer pro pa gan da e agia me lhor;
e diz que há ter ras e que se há ter ras, se há von ta de
po lí ti ca e se há di nhe i ro – até pelo ex ces so de su pe rá-
vit –, não vejo por que não se exer ci tar a von ta de po lí-
ti ca que tan tos vo tos ren deu ao Pre si den te Lula, en -
vol ven do a ques tão agrá ria, fun diá ria.

Não dá para di zer que não é im por tan te, Sr. Pre -
si den te, por que o jor nal Fo lha de S.Pa u lo mos tra o
ru ra lis ta e Pre si den te da UDR, Luiz Anto nio Nab han
Gar cia, já em po si ção de con fron to tam bém, di zen do
que teme con fla gra ção no cam po e que MST quer o
po der.

Não dá, Sr. Pre si den te, para ig no rar a opi nião do 
ex-pre si den te do Ban co Cen tral, Armí nio Fra ga, aler -
tan do que a con ti nu i da de do ten si o na men to no cam -
po pode afu gen tar ca pi ta is es tran ge i ros tão ne ces sá-
ri os para se ge rar em pre gos no País.

Não dá, Sr. Pre si den te, para ig no rar a opi nião do
ilus tre in dus tri al, Anto nio Ermí rio de Mo ra is, quan do diz
que o Go ver no está co lhen do o que plan tou, se gun do
ele, o MST é o prin ci pal pro ble ma de Lula e pode pro vo-
car, no País, cli ma de re vo lu ção; e diz mais: não exis te
re gra do jogo que pos sa su por tar um mo vi men to que
vai lá diz o de sa fo ro e o Go ver no ace i ta.
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Não dá, Sr. Pre si den te, para fin gir mos nós to-
dos, ou para fin gir o Go ver no ou para fin gir quem quer 
que seja. Não te nho vo ca ção para Ma ria Anto ni e ta,
te nho vo ca ção para pi sar o chão duro da re a li da de,
Ma ria Anto ni e ta não, bri o ches e bo los para mim têm
uma di fe ren ça mu i to su til. Qu e ro en ca mi nhar so lu-
ções efe ti vas para os pro ble mas que afli gem o nos so
povo e que pos sam sig ni fi car de ses ta bi li za ção da
nos sa eco no mia e da nos sa or dem ju rí di co-cons ti tu ci-
o nal.

Vol tan do ao jor nal  Fo lha de S.Pa u lo: isso é gra -
ve; isso é mo ti vo para CPI sim. O acre di ta do jor na lis ta
Jo si as de Sou za diz que o pro ble ma do MST não está
no boné, mas no bol so e fala de ir re gu la ri da de e cor -
rup ção.

Sr. Pre si den te, as de nún ci as que che gam ao
meu ga bi ne te me mos tram in dí ci os de ex tor são a as -
sen ta dos. Te nho enor me cu ri o si da de em sa ber que
ob je ti vos têm even tu a is fi nan ci a do res in ter na ci o na is
do MST: se é me ra men te a fi lan tro pia ou se pre ten-
dem de ses ta bi li zar a agri cul tu ra bra si le i ra, que nos
sus ten ta e tem ga ran ti do a es ta bi li da de eco nô mi ca do 
País.

Sr. Pre si den te, al guém pode che gar à tri bu na e
di zer por to das as ra zões, até por que de se ja pro te-
ger o MST, que não quer a apu ra ção dos fa tos. Di zer
que não é im por tan te é fa la ci o so. Fin gir que o País
não está mo bi li za do em tor no des se tema é mais fa -
la ci o so ain da. Por tan to, co nhe cen do a tra di ção de
luta e a se ri e da de in te lec tu al do Lí der Alo i zio Mer ca-
dan te, não te nho dú vi da al gu ma de que S. Ex.ª, tran -
qüi li za do pelo fato de que se o que que rem é uma
abran gên cia ma i or da CPI, a qual ga ran te tam bém a
abran gên cia para in ves ti gar vi o lên cia de fa zen de i ro
e do MST, ha ve rá de, ime di a ta men te, re u nir sua Ban -
ca da e, da qui a pou co, dar-nos os no mes dos Se na-
do res que irão com por a Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to. Re pi to: não adi an ta ban car Ma ria Anto ni e-
ta, nem acon se lhar o povo, já que não tem pão, a co -
mer bri o che. Essa CPI é ir re ver sí vel e será ins ta la da
nes ta Casa, até pela pres são dos fa tos e pelo sen so
de re a li da de que está aco me ten do, de ma ne i ra mu i-
to agu da, o sen ti men to po lí ti co do povo bra si le i ro de
nor te a sul do País, com ên fa se para os Esta dos
onde o agro ne gó cio tem sido ra zão de pros pe ri da de
e vem sen do o ga ran ti dor do cres ci men to do nos so
PIB e dos sal dos con si de rá ve is ob ti dos em nos sa
ba lan ça co mer ci al de 2002 para cá. 

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

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 Mar co
Ma ci el, do PFL do Esta do de Per nam bu co. V. Exª dis -
põe de até vin te mi nu tos.

O SR. MARCO MACIEL (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, re a li zou-se no Re ci fe,
nos dias 3 e 4 do cor ren te mês, o Con gres so Bra si le i-
ro de Pro pri e da de Inte lec tu al, pro mo vi do pela Asso ci-
a ção Nor des ti na de Pro pri e da de Inte lec tu al, cuja di -
re to ria tem a se guin te com po si ção: Drª Mô ni ca Lus to-
sa, pre si den te; Drª Elza Men don ça, 1ª vice-pre si den-
te; Dr. Re na to Ve loz zo, 2º vice-pre si den te; Drª Cláu dia
de Mes qui ta, di re to ra se cre tá ria; Drª Pa u la De Bi a se,
di re to ra te sou re i ra.

O even to ser viu para que es pe ci a lis tas, em -
pre sá ri os, ad vo ga dos e au to ri da des de ba tes sem
ques tões re la ti vas a bens in te lec tu a is, tais como
mar cas, pa ten tes, de se nho in dus tri al, pro gra mas
de com pu ta dor etc., como ins tru men to para ge rar
ne gó ci os.

Tive opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, como pa les-
tran te, de elo gi ar o fato de tal en con tro efe tu ar-se no
Nor des te, re gião que bus ca par ti ci par mais ati va men-
te des sas dis cus sões.

À ses são de aber tu ra es ta vam pre sen tes, en tre
ou tras, as se guin tes pes so as: o Dr. Sér gio Bar ce los
The o to nio, re pre sen tan do o Insti tu to Na ci o nal da Pro -
pri e da de Indus tri al (Inpi); o Dr. José Antô nio Fa ria
Cor rêa, Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Pro -
pri e da de Inte lec tu al; o Dr. Ri car do Vi e i ra de Melo, re -
pre sen tan do a Asso ci a ção Bra si le i ra dos Agen tes de
Pro pri e da de Indus tri al; o Dr. José Car los Ca val can ti,
re pre sen tan do o Se cre tá rio de Ciên cia e Tec no lo gia
Cláu dio Ma ri nho do Go ver no Jar bas Vas con ce los; e o 
Dr. José Car los Ti no co So a res, re pre sen tan do a
Asso ci a ção Pa u lis ta da Pro pri e da de Inte lec tu al –
Aspi.

Como se sabe, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na-
do res, a in ser ção com pe ti ti va e efi caz do Bra sil na
eco no mia glo ba li za da me di an te um pro je to de de sen-
vol vi men to que es ti mu le no vas opor tu ni da des de cri a-
ção de ri que za e, ao mes mo tem po, be ne fi cie am plas
par ce las do povo ain da mar gi na li za das da par ti ci pa-
ção da ci da da nia, sem sa cri fi car os va lo res mais ca -
ros da nos sa iden ti da de, re quer a exis tên cia de me ca-
nis mos e ins ti tu i ções ca pa zes de pro te ger os fru tos
do tra ba lho in te lec tu al, ci en tí fi co-tec no ló gi co e cul tu-
ral-ar tís ti co, pois ne les re si dem – como to dos nós sa -
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be mos – no tá vel fon te de ri que za e bem-es tar na so ci-
e da de do co nhe ci men to da in for ma ção que es ta mos
vi ven do em nos sos dias.

Ago ra mes mo, no co ra ção des sa nova eco no-
mia, in clu si ve na in dús tria, no de sen vol vi men to e na
co mer ci a li za ção de pro gra mas de in for má ti ca, o Bra -
sil pas sa por uma re vo lu ção si len ci o sa, mas, sa li en-
te-se, pro fun da e al ta men te pro mis so ra.

Daí con si de rar tam bém fun da men tal a cres cen-
te in te gra ção do Bra sil à eco no mia mun di al em to dos
os ní ve is: no pla no re gi o nal, com o Mer co sul; no pla no
con ti nen tal, via for ta le ci men to dos nos sos vín cu los
co mer ci a is, fi nan ce i ros e de in fra-es tru tu ra com os
de ma is pa í ses da Amé ri ca do Sul; no cam po he mis fé-
ri co, par ti ci pan do das ne go ci a ções para a cons tru ção
da Alca, esse po lê mi co e con tro ver ti do pro je to de ini -
ci a ti va do Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca
do Nor te; no cam po trans con ti nen tal, me di an te acor -
do en tre o Mer co sul e a União Eu ro péia, cu jas ne go ci-
a ções trans cor rem de for ma mu i to po si ti va; no pla no
mul ti la te ral, con tri bu in do para o avan ço da ro da da de
Doha, no Ca tar, no âm bi to das ne go ci a ções da Orga -
ni za ção Mun di al do Co mér cio – OMC. Vale des ta car
que o Bra sil é, como se sabe, mem bro fun da dor des -
sa ins ti tu i ção mun di al de co mér cio, que subs ti tu iu o
GATT e se cons ti tui tal vez na mais ou sa da ini ci a ti va
de ten tar es ta be le cer re gras ecu mê ni cas e uni ver sa is
do co mér cio in ter na ci o nal.

Sr. Pre si den te, quem fi zer uma aná li se eco nô mi-
ca da si tu a ção do País ve ri fi ca rá que sua for ça re si de
no apro ve i ta men to de nos sas van ta gens com pa ra ti-
vas, que, fe liz men te, são mu i tas e não se li mi tam à ex -
por ta ção de pro du tos pri má ri os, agrí co las ou pro ve ni-
en te da mi ne ra ção. O Bra sil é um País do ta do de
enor mes po ten ci a li da des tam bém nas áre as in dus tri-
a is e de ser vi ços que in clu em se to res de pon ta de de -
sen vol vi men to de tec no lo gia. De fato, se há uma ca -
rac te rís ti ca mar can te do mer ca do mun di al nos dias
de hoje, ela diz res pe i to à im por tân cia cres cen te do
fa tor tec no ló gi co nas tro cas in ter na ci o na is. A cada
ano cres ce o peso da tec no lo gia nos ba lan ços de
tran sa ções cor ren tes das di fe ren tes na ções.

Den tro des se qua dro, Sr. Pre si den te, im põe-se
for mu lar e en ca mi nhar so lu ções du ra dou ras para as
atu a is la cu nas e im per fe i ções no ar ca bou ço téc ni co,
ins ti tu ci o nal e le gal de pro te ção à pro pri e da de in te lec-
tu al em nos so País.

É opor tu no tam bém con si de rar que se o Bra sil
pre ten de ser par ti ci pan te ati vo no mer ca do mun di al

de tec no lo gia, isso nos leva ne ces sa ri a men te à con -
clu são de que não nos in te res sa uma po si ção le ni en-
te quan to à vi o la ção da pro pri e da de in te lec tu al, ou
seja, a prá ti ca le si va da pi ra ta ria; pelo con trá rio, o que
de ve mos fa zer é an tes com ba ter o em pre go in dé bi to
do co nhe ci men to alhe io. Isso por que, fato como esse, 
uma vez che ga do ao co nhe ci men to dos mer ca dos in -
ter na ci o na is, en tre ou tras ra zões, re per cu te ne ga ti va-
men te na ima gem do País. E os pre ju í zos po dem se
fa zer sen tir, de ma ne i ra ime di a ta, na for ma de bo i co-
tes a pro du tos bra si le i ros, ou na cri a ção de bar re i ras
al fan de gá ri as e não al fan de gá ri as, ou ain da na for ma
de me di das mais du ras au to ri za das pela Orga ni za-
ção Mun di al de Co mér cio.

Ade ma is, é re le van te as si na lar ter mos em con ta
o fato de que o País subs cre veu, na dé ca da pas sa da,
o Trips – Acor do Inter na ci o nal so bre Di re i to de Pro pri-
e da de, pro pos to pelo an ti go GATT, hoje trans for ma do
em OMC.

Há pa í ses, Sr. Pre si den te, que pa re cem es tar fa -
zen do gran de su ces so com a pi ra ta ria de mar cas fa -
mo sas, in clu si ve pa drões de moda e de pro du tos cul -
tu ra is, como obras de arte, dis cos, fi tas etc. Esti-
ma-se, por exem plo, que o mer ca do pi ra ta de dis cos
com pac tos seja, no Bra sil e no mun do, da mes ma
gran de za que o mer ca do le gal, ou seja, um em cada
dois dis cos ad qui ri dos no mun do se ria pi ra te a do.
Faz-se ne ces sá ria tam bém, a meu ver, uma po lí ti ca
de pro mo ção do de sen vol vi men to tec no ló gi co de re -
gis tro de pa ten tes por par te de em pre sas, in di ví du os
e ins ti tu i ções na ci o na is, para que o Bra sil pos sa en -
trar na glo ba li za ção como com pra dor e, ao mes mo
tem po, como ven de dor de co nhe ci men to e de cri a ti vi-
da de, pois nós so mos sa bi da men te um povo com
enor me ca pa ci da de de con ce ber, de for mu lar e, por -
tan to, de con tri bu ir para me lho rar os ní ve is de cri a ção
nes se com ple xo e so fis ti ca do ter re no da ati vi da de hu -
ma na.

O Bra sil, Sr. Pre si den te, nas ceu pre ci sa men te
do pro ces so de glo ba li za ção que se ini ci a va na era
das gran des na ve ga ções por tu gue sas, que co in ci diu,
aliás, com o pe río do do re nas ci men to. É as sim di fí cil
com pre en der uma po si ção iso la ci o nis ta e re fra tá ria
às tro cas in ter na ci o na is, con quan to con si de ra mos
ser as si mé tri co – como lem bra va com pro pri e da de o
ex-pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so – o pro-
ces so de mun di a li za ção da eco no mia, con cor ren do
mu i tas ve zes para agra var as dis pa ri da des en tre as
na ções.
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O Bra sil, além dis so – fri so  as si nou o Trí pli ce e
pos sui hoje os mais mo der nos ins tru men tos le ga is do 
mun do so bre mar cas e pa ten tes, des ta can do-se, pela 
im por tân cia a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Con tu do, é bom lem brar que pre ci sa mos de-
sen vol ver uma cul tu ra vol ta da para a va lo ri za ção da
pro pri e da de in te lec tu al. O Bra sil, como afir ma a Pre -
si den te da Ane pi, Drª Mô ni ca Lus to sa, tem um povo
ex tre ma men te cri a ti vo, mas ain da não dis põe de
uma po lí ti ca vol ta da para esse se tor. Ade ma is, a de -
man da pela pro te ção ju rí di ca dos bens in tan gí ve is é
in sig ni fi can te. A con se qüên cia dis so é que, mu i tas
ve zes, os em pre sá ri os pa gam ro yal ti es a em pre sa
se di a da no ex te ri or para usar tec no lo gia ge ra da no
País, mas pa ten te a da por em pre sa es tran ge i ra.

Por ou tro lado, a mar ca da em pre sa na ci o nal
que ge ral men te se quer re gis tra da não con se gue
con quis tar fa tia con si de rá vel do mer ca do ex ter no, in -
vi a bi li zan do, as sim, a en tra da de di vi sas em nos so
País.

Por isso, pre ci sa mos dis se mi nar no Bra sil a
cul tu ra de pro te ção de nos sos ati vos eco nô mi cos in -
tan gí ve is, sem a qual não será pos sí vel co lher mos
os fru tos de nos sa cri a ti vi da de.

Con vém tam bém, Srªs e Srs. Se na do res, ad-
ver tir o Po der Exe cu ti vo Fe de ral para ape tre char ad -
mi nis tra ti va men te e apo i ar fi nan ce i ra men te o Insti tu-
to Na ci o nal de Pro pri e da de Indus tri al, o INPI. A pro -
pó si to, de se jo re fe rir-me a re cen te ma té ria pu bli ca da
no jor nal Va lor Eco nô mi co, edi ção de 24 de ju nho
pas sa do, que, en tre ou tras ob ser va ções, in for ma
pas sar o INPI por gra ves cri ses ad mi nis tra ti vas fi-
nan ce i ra.

Leio, Sr. Pre si den te, al guns tre chos da re fe ri da
no tí cia, pu bli ca da no Va lor Eco nô mi co:

A cri se fi nan ce i ra vi vi da pelo Insti tu to
Na ci o nal de Pro pri e da de Indus tri al – INPI –
se agra vou for te men te nos úl ti mos me ses e
de i xou à be i ra da ru í na o es cri tó rio res pon-
sá vel pelo re gis tro de mar cas e pa ten tes,
con si de ra do peça cha ve para dis se mi na ção
de no vas tec no lo gi as. O as sun to tem sido
tra ta do com re la ti vo des ca so pelo Go ver no,
que até ago ra se quer no me ou o pre si den te
para o ór gão. A cri se não é nova, mas a
dose ex tra de aper to traz con se qüên ci as
prá ti cas que aba lam ain da mais a cre di bi li-
da de do ór gão, su bor di na do ao Mi nis té rio
do De sen vol vi men to. Uma mon ta nha de pe -
di dos para re gis tro de mar ca au men ta dia a

dia e já ul tra pas sa a tre zen tas mil so li ci ta-
ções. O sis te ma in for ma ti za do de bus ca de
pa ten tes uti li za dos pe los exa mi na do res,
com uma se ma na fora do ar, no fim de maio, 
e o ins ti tu to acu mu la uma dí vi da de R$800
mil com a Embra tel. Esse atra so nos pa ga-
men tos da ope ra do ra te le fô ni ca ge rou uma
si tu a ção ca la mi to sa para as nove uni da des
re gi o na is do INPI, que são uni da des dis tri-
bu í das em di fe ren tes Esta dos da Fe de ra ção
bra si le i ra.

Com tan tos pro ble mas, o ma i or pre ju di ca do é o
usuá rio. O re gis tro de uma mar ca leva três anos em
mé dia, e a con ces são de uma pa ten te pode de mo rar
até sete anos em se to res de tec no lo gi as mais com -
ple xas como ele tro e le trô ni cos e quí mi co-far ma cêu ti-
cos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro ve i to,
pois, o en se jo e que se re gis tre nos Ana is des ta Casa
o even to, ocor ri do no Re ci fe. para ape lar ao Pre si den-
te Luiz Iná cio Lula da Sil va e ao Mi nis tro Luiz Fer nan-
do Fur lan no sen ti do de ado tar as pro vi dên ci as ne-
ces sá ri as ao for ta le ci men to do INPI.

Antes de en cer rar, so li ci to a Mesa fa zer in te grar
em meu pro nun ci a men to opor tu no ar ti go do Dr. José
Antô nio BL Fa ria Cor rea, Pre si den te da ABPI, in ti tu la-
do “Po bre INPI, po bre Bra sil” pu bli ca do na edi ção do
jor nal O Glo bo de hoje.

Por fim, Sr. Pre si den te, es tou cer to de que a
co mu ni da de de pro fis si o na is bra si le i ros que atua no
se tor de pro pri e da de in te lec tu al com pa re ceu ao Re -
ci fe aten ta a es sas ques tões. Per so na li da des de no -
tó rio sa ber do meio ju rí di co, aca dê mi co, em pre sa ri al
e go ver na men tal dis cu ti ram ques tões re le van tes que 
de sa fi am o es tra té gi co se tor da pro pri e da de in te lec-
tu al.

Cre io, po rém, que o fru to mais im por tan te do
en con tro te nha sido o re co nhe ci men to da ne ces si-
da de de se de sen vol ver ações ri go ro sas para uma
ade qua da po lí ti ca para o se tor, mo bi li zan do a opi-
nião pú bli ca e en se jan do ado ção de opor tu nas de ci-
sões go ver na men ta is. Para esse fim, sei con tar com
o apo io im pres cin dí vel des ta Casa.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. Agra -
de ço a V. Exª a con ces são da pa la vra.

DOCUMENTO A QUE REFERE O SR. 
SENADOR MARCO MACIEL 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 (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – No bre Se na dor Mar co Ma ci el, pela so li ci ta ção
que fez à Mesa, V.Exª será aten di do de acor do com o
dis pos to no Re gi men to Inter no.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, so li ci to a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Tião Vi a na, con ce do a pa la vra a V.
Exª, 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, 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, ti ve mos a opor tu ni da de de as sis tir, na se ma na
pas sa da, às ma ni fes ta ções de Par la men ta res, abor-
dan do pre o cu pa ções e fa zen do crí ti cas quan to à ma nu-
ten ção e ao es tí mu lo das ati vi da des da de fe sa bra si le i-
ra, es pe ci fi ca men te das For ças Arma das.

Na que le mo men to, ex ter nei uma opi nião dis tin ta
das crí ti cas que es ta vam sen do fe i tas por Par la men-
ta res de Opo si ção e, ao mes mo tem po, tive a gra ta
sa tis fa ção de re ce ber a vi si ta de pes so as li ga das às
For ças Arma das, que apre sen ta ram so li da ri e da de à
mi nha ma ni fes ta ção. Pe di ram, tam bém, que eu ex ter-
nas se a con fi an ça ab so lu ta que as For ças Arma das
têm hoje na con du ção do Go ver no, no tra ta men to e
na sen si bi li da de com as ações de de fe sa do País e no 
in ves ti men to efe ti vo e ne ces sá rio que de ve mos ter
para re cu pe rar a enor me dí vi da or ça men tá ria, de i xa-
da ao lon go dos úl ti mos anos, em re la ção ao Exér ci to,
à Ma ri nha e à Ae ro náu ti ca, ou seja, à de fe sa com um
todo. Tam bém tive aces so a do cu men tos re le van tes,
que con si de ro es sen ci al apre sen tar à so ci e da de bra -
si le i ra. Em pri me i ro lu gar, trans mi to a boa no tí cia de
que a Pre si dên cia da Re pú bli ca, em do cu men to da ta-
do de 26 de ju nho de 2003, abriu ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor dos Mi nis té ri os da De fe sa e da
Jus ti ça, cré di to su ple men tar no va lor de
R$190.557.415,00, di vi di do en tre áre as pri o ri tá ri as e
fun da men ta is, da se guin te for ma: Mi nis té rio da De fe-
sa, R$165 mi lhões; Co man do da Ae ro náu ti ca, para
tec no lo gia de uso ae ro es pa ci al, R$90 mi lhões; re a pa-
re lha men to e ade qua ção da For ça Aé rea, R$47 mi -
lhões; ades tra men to e ope ra ções mi li ta res da Ae ro-
náu ti ca, R$42 mi lhões; para o Co man do do Exér ci to,
R$67.854 mi lhões; para ades tra men to e ope ra ções
mi li ta res do Exér ci to, R$3 mi lhões; e para o re a pa re-
lha men to e ade qua ção do Exér ci to bra si le i ro, R$64
mi lhões.

Tal me di da de mons tra a ine quí vo ca sen si bi li da-
de do atu al Go ver no, mes mo numa hora di fí cil, de he -

ran ça or ça men tá ria, para com algo im pres cin dí vel: a
ma nu ten ção do apa ra to de pro te ção do Esta do bra si-
le i ro e de de fe sa da Na ção, cons ti tu ci o nal men te pro -
te gi da pelo Mi nis té rio da De fe sa e pe las For ças
Arma das.

Ou tra gran de con quis ta do de ba te so bre o Orça -
men to do ano de 2003 – as se gu ro que co nhe ce mos
per fe i ta men te o an da men to do as sun to na Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção
do Con gres so Na ci o nal – é a pre sen ça de de ci sões,
no que diz res pe i to ao Orça men to da União, que as -
se gu ram o fim do con tin gen ci a men to de ati vi da des
con si de ra das fun da men ta is para as áre as de edu ca-
ção, se gu ran ça ali men tar, ciên cia e tec no lo gia e sa ú-
de.

Em re la ção à área de de fe sa, no Subs ti tu ti vo ao
PL nº 2, de 2003, fica dito o se guin te:

Dis põe so bre as di re tri zes para a ela-
bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2004 e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Art. 71. Fi cam res sal va das de li mi ta ções
de em pe nho, con for me art. 9.º, § 2.º, da Lei
Com ple men tar nº 101, de 2000, as des pe sas
re la ci o na das ao Ane xo IV des ta Lei.

Qu a is são es sas des pe sas, Sr. Pre si den te?
Des pe sas a que deve ser dada ên fa se: des pe sas
com ações nos fun dos que in te res sam à de fe sa na -
ci o nal; des pe sas fi nan ci a das por fon tes ori un das
de ope ra ções de cré di to; ali men ta ção de pes so al;
aten di men to mé di co-hos pi ta lar/fa tor cus to; ma nu-
ten ção dos ser vi ços mé di co-hos pi ta la res do Hos pi-
tal das For ças Arma das; ma nu ten ção dos ser vi ços
mé di co-hos pi ta la res e odon to ló gi co a car go da Ae-
ro náu ti ca; ma nu ten ção dos ser vi ços mé di co-hos pi-
ta la res e odon to ló gi co a car go do Exér ci to; ma nu-
ten ção dos ser vi ços mé di co-hos pi ta la res a car go
da Ma ri nha; ma nu ten ção e su pri men to de far da-
men to; en si no pre pa ra tó rio para for ma ção de ofi ci a-
is; en si no fun da men tal nos co lé gi os mi li ta res; en si-
no mé dio nos co lé gi os mi li ta res; en si no fun da men-
tal na Fun da ção Osó rio e en si no mé dio na Fun da-
ção Osó rio. To das es sas ma té ri as são da ma i or re -
le vân cia para a ma nu ten ção de ati vi da des jul ga das
im por tan tes pela De fe sa Na ci o nal e a que o Go ver-
no de mons tra pron ta sen si bi li da de. Acre di to que
são ma té ri as que, de modo ine quí vo co, afir mam a
res pon sa bi li da de, pres te za e so li da ri e da de que re i-
nam hoje en tre a Pre si dên cia da Re pú bli ca e o co-
man do do Exér ci to, da Ma ri nha, da Ae ro náu ti ca e o 
Mi nis té rio da De fe sa.

Mais ain da, Sr. Pre si den te:

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  8 17273    409ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



Men sa gem 277, de 2003.
Órgão de ori gem: Pre si dên cia da Re-

pú bli ca.
Abre ao Orça men to Fis cal da União,

em fa vor de di ver sos ór gãos do Po der Exe -
cu ti vo, cré di to su ple men tar no va lor glo bal
de R$59.653.549,00, para re for ço de do ta-
ções con sig na das na Lei Orça men tá ria vi-
gen te.

Tra ta-se de ma té ri as aqui tam bém co lo ca das,
cla ra men te, para o Mi nis té rio da De fe sa, en vol ven do
o Co man do do Exér ci to e o Co man do da Ma ri nha,
em que R$38 mi lhões fi cam para o Mi nis té rio da De -
fe sa; R$18,784 mi lhões para o Co man do do Exér ci-
to e R$18,378 mi lhões para o Co man do da Ma ri nha.

Pen so que isso dá um bas ta a qual quer es pe cu-
la ção crí ti ca so bre uma even tu al fal ta de sen si bi li da de
do atu al Go ver no com as For ças Arma das, com os
Co man dos da Ma ri nha, do Exér ci to, da Ae ro náu ti ca e
com o Mi nis té rio da De fe sa, e afir ma o con trá rio.

No pas sa do, tes te mu nha mos aqui e la men ta-
mos tan tas ve zes, ex pres sa mos a afli ção e a an gús tia
que os mem bros das For ças Arma das vi vi am com a
ma nu ten ção da sua lo gís ti ca, com suas ati vi da des de
fi nan ci a men to de ati vi da des jul ga das es tra té gi cas.
Mas, hoje, co me ça mos a ver, num pe río do há bil, uma
sen si bi li da de pron ta do Go ver no Fe de ral e um es tí-
mu lo para que pos sa mos ter a me lhor das re la ções e
o me lhor dos re sul ta dos no cum pri men to das me tas e
das de ci sões de exe cu ção or ça men tá ria por es ses
mem bros do Mi nis té rio da De fe sa.

Gos ta ria que isso ser vis se como um es tí mu lo,
um ges to de co-res pon sa bi li da de e, so bre tu do, o
pron to cum pri men to dos com pro mis sos as su mi dos
em cam pa nha pelo Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va, no que diz res pe i to a ati vi da des fun da men ta is da
de fe sa bra si le i ra e des ses co man dos mi li ta res que
aca bei de men ci o nar.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos)
– Con ce do a pa la vra ao 1º Vice-Pre si den te des ta Casa,
Se na dor Pa u lo Paim, do Par ti do dos Tra ba lha do res, do
Esta do do Rio Gran de do Sul, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos, nos ter mos do
art. 14, in ci so VII, do Re gi men to Inter no.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. 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, cum pri men to o Mi -
nis tro Cel so Amo rim, das Re la ções Exte ri o res, pela
for ma que tem de fen di do as ações afir ma ti vas via
Insti tu to Rio Bran co.

Sr. Pre si den te, cer ca de 1,7 mil can di da tos con -
cor rem, nes te mo men to, à pri me i ra eta pa de se le ção
em que 20 de les se rão con tem pla dos com bol-
sas-prê mi os. São os can di da tos ori un dos da co mu ni-
da de ne gra, de afro-bra si le i ros, que ago ra po de rão
en ca mi nhar-se para a car re i ra di plo má ti ca.

Não nego, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, que te nho uma gran de es pe ran ça em que o Pre -
si den te Lula que in di cou, e esta Casa na tu ral men te
apro vou a in di ca ção, via sa ba ti na e vo ta ção, do pri -
me i ro ne gro para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. E es -
pe ro que tam bém seja, no Go ver no Lula, que ve ja-
mos o pri me i ro Emba i xa dor ne gro da his tó ria des te
País.

Fi cam aqui os meus cum pri men tos ao Ita ma-
raty, ao Mi nis tro Cel so Amo rim, pelo bri lhan te tra ba-
lho que está fa zen do nes sa área, in cen ti van do que os 
afro-bra si le i ros tam bém es te jam no Insti tu to Rio
Bran co, ca mi nhan do, as sim, para a cons tru ção des sa
pro pos ta de, ra pi da men te, ter mos tam bém em ba i xa-
do res ne gros.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, apro ve i to este
meu tem po para di zer à Casa que, a exem plo do Mi -
nis té rio da Pre vi dên cia, que está for mu lan do um pro -
je to nes se sen ti do, tam bém es tou mu i to pre o cu pa do
com os mais de 40 mi lhões de tra ba lha do res que es -
tão na in for ma li da de.

Sr. Pre si den te, além de ana li sar a for ça-ta re fa
des se po ten ci al enor me de 40 mi lhões de tra ba lha do-
res, que po de ri am es tar pro du zin do, tra ba lhan do, re -
ce ben do, con su min do e con tri bu in do para a Pre vi-
dên cia, apon ta mos al guns ca mi nhos que po de ri am
con tri bu ir para que eles es ti ves sem no mer ca do for -
mal, con tri bu in do para a Pre vi dên cia, para a nos sa
se gu ri da de.

Aqui, Sr. Pre si den te, de i xo como con tri bu i ção
uma pro pos ta: que os tra ba lha do res do mer ca do in -
for mal pa guem para a Pre vi dên cia 50% do que paga
o au tô no mo. Ora, pa ga ri am, den tro das suas pos si bi li-
da des, so bre um sa lá rio mí ni mo, ou so bre dois, se as -
sim pu des sem. Mas a re gra se ria pa gar 50% do que
for pago pelo pro fis si o nal au tô no mo re gu la men ta do e
apto para fa zer a sua con tri bu i ção.

Va mos mais além, Sr. Pre si den te. Te nho de fen di-
do, há mu i to tem po, a im por tân cia da con tri bu i ção so -
bre o fa tu ra men to, como o apor te de re cur sos para a
Pre vi dên cia, di mi nu in do os en car gos so bre a fo lha de
pa ga men to. Além de man ter essa po si ção, em que es -
ta ría mos for man do uma gran de pou pan ça in ter na que
aten de ria aos 40 mi lhões de bra si le i ros no que tan ge
prin ci pal men te à Pre vi dên cia, tam bém pro po nho que
os gru pos de pen são pri va dos, prin ci pal men te aque les
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em que o ci da dão re ce be rá uma apo sen ta do ria pri va-
da aci ma de dez sa lá ri os mí ni mos, por op ção, pos sam
apor tar um per cen tu al dos re cur sos para, de for ma so -
li dá ria, con tri bu ir com os 40 mi lhões que não tem con -
di ções de pa gar um per cen tu al ma i or.

E va mos além, Sr. Pre si den te. Sa be mos que há
no País uma ten dên cia à re gu la men ta ção de jo gos
das mais va ri a das for mas nos Mu ni cí pi os, nos Esta -
dos e até na União. A par tir da apro va ção da lei que
todo jogo que for re gu la men ta do, que um per cen tu al
tam bém des ses no vos jo gos seja des ti na do a esse
gran de fun do que te ria apor te de re cur sos da Pre vi-
dên cia pri va da, des ses jo gos, como tam bém do fa tu-
ra men to des se gran de fun do.

São al gu mas con tri bu i ções, Sr. Pre si den te, que
en ca mi nho ao Go ver no e à Mesa, na for ma de pro-
nun ci a men to, ex pli can do de ta lha da men te a ori gem
das con tri bu i ções que per mi ti rão que 40 mi lhões de
bra si le i ros que es tão no mer ca do in for mal pas sem a
pa gar, res pe i tan do suas li mi ta ções, uma con tri bu i ção,
por me nor que seja, para a Pre vi dên cia.

Qu e ro lem brar, Sr. Pre si den te, que, se nada for
fe i to, es sas pes so as, ho mens e mu lhe res, quan do
che ga rem aos 65 anos – e pa u tan do aqui já o Esta tu-
to do Ido so –, se pro va rem que não têm ne nhu ma fon -
te de re cur sos, pas sa rão a ter di re i to a um sa lá rio mí -
ni mo, que terá de sair de uma pou pan ça in ter na do
Go ver no, da LOAS, ou mes mo da Pre vi dên cia.

Com essa nos sa pro pos ta, além des se ci da dão
po der se apo sen tar com um sa lá rio ma i or do que o
mí ni mo, ele es ta rá con tri bu in do de for ma so li dá ria:
quem ga nha me nos paga me nos; quem ga nha bem
mais e que pode ter um fun do de pen são pri va do além 
do fun do pú bli co, que já é a ele as se gu ra do no li mi te
que for pro pos to pela PEC em de ba te na Casa, pela
PEC nº 40, esse paga mais. Assim, es ta ría mos en ca-
mi nhan do a in clu são des se ver da de i ro exér ci to de
bra si le i ros que es tão na in for ma li da de.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM

AÇÃO AFIRMATIVA NO ITAMARATY

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro fa zer re fe rên cia
hoje ao pro gra ma de Ação Afir ma ti va do Insti tu to Rio
Bran co, já em seu se gun do ano. O Pro gra ma vi a bi li za
vin te bol sas-prê mio de Vo ca ção para a Di plo ma cia a
can di da tos afro-des cen den tes in te res sa dos no aces -
so à car re i ra di plo má ti ca.

É um pro gra ma de ação afir ma ti va por que tem o 
ob je ti vo de con cre ti zar a igual da de de fi ni da no tex to
cons ti tu ci o nal, que sem ini ci a ti vas como essa não
pas sa de uma fic ção.

Os can di da tos afro-des cen den tes que que rem
ter aces so à car re i ra di plo má ti ca, com o apo io do pro -
gra ma, têm ma i o res pos si bi li da des de pre pa ra ção,
po dem su pe rar as des van ta gens his tó ri cas de cor ren-
tes da dis cri mi na ção ra ci al.

O Pro gra ma do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o-
res é um exem plo bem-su ce di do de po lí ti ca pú bli ca
que visa so lu ci o nar os pro ble mas de cor ren tes da
mar gi na li za ção so ci al e eco nô mi ca do ne gro em nos -
sa so ci e da de.

O pro ces so de se le ção de 2003 está em cur so e
um tes te de pré-se le ção foi apli ca do em 11 ci da des
bra si le i ras, de fi nin do os pri me i ros 70 can di da tos. O
im pac to po si ti vo do pro gra ma já teve o efe i to de mul ti-
pli car o in te res se, den tro da co mu ni da de ne gra, pela
car re i ra di plo má ti ca. Mil e se te cen tos can di da tos con -
cor re ram na pri me i ra eta pa de se le ção.

Dos 70 can di da tos da pri me i ra fase, pelo me nos
20 se rão es co lhi dos para re ce ber as “Bol sas-Prê mio
de Vo ca ção para a Di plo ma cia”, po den do o nú me ro
cres cer na me di da em que se apor te ma i or vo lu me de 
re cur sos.

Os re cur sos des ti nam-se a ga ran tir, du ran te 10
me ses, a pre pa ra ção dos can di da tos afro-des cen-
den tes, com mo ni to ra men to do CNPq.

Se nhor Pre si den te, o Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, já tor nou pú bli ca sua ava li a ção de que o
ide al se ria con ce der o do bro ou o tri plo do nú me ro de
bol sas. Há in te res se na co mu ni da de e pre ci sa ría mos
sen si bi li zar mais os mi nis té ri os para que con tri bu ís-
sem com o pro gra ma.

Tra ta-se, afi nal, do úni co pro gra ma de ação afir -
ma ti va do Go ver no Fe de ral na área de for ma ção ou
tre i na men to da ad mi nis tra ção di re ta.

Uma ex pe riên cia iné di ta, que pre ci sa do apo io
de to dos. Cha mo aqui a aten ção do Pre si den te Lula
para a pos si bi li da de de for ta le cer e am pli ar o ex ce len-
te pro gra ma do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

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

PRO NUN CI A MEN TO QUE ABOR DA A 
QUES TÃO DOS “SEM-PEN SÃO”, OS MAIS
DE 40 MI LHÕES DE TRA BA LHA DO RES
BRA SI LE I ROS QUE VI VEM SEM CO BER-
TU RA DA PRE VI DÊN CIA SO CI AL.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho dito que o ma i or
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pro ble ma que a Pre vi dên cia So ci al en fren ta hoje é a
ex clu são de mais de 40 mi lhões de tra ba lha do res da
sua co ber tu ra. Qu al quer re for ma do sis te ma pre vi-
den ciá rio terá que le var em con si de ra ção essa ques -
tão. Ou não será re for ma. Afi nal, a Pre vi dên cia So ci al
foi ima gi na da por Bis mark, no sé cu lo 19, e im plan ta da
no Bra sil no sé cu lo pas sa do para ga ran tir aos tra ba-
lha do res uma ren da para o seu sus ten to quan do o
avan ço da ida de lhes rou bar as for ças para tra ba lhar.

É este o sen ti do ma i or da Pre vi dên cia. Esta sua
fi na li da de ma i or, de ga ran tir uma ve lhi ce dig na aos ci -
da dãos, não pode ser re le ga da a um se gun do pla no – 
a des pe i to da ne ces si da de de qual quer sis te ma pre vi-
den ciá rio exi gir uma sus ten ta ção atu a ri al.

Che ga mos a esta si tu a ção de vi do à ter rí vel
com bi na ção dos ele va dos en car gos tra ba lhis tas so-
bre a fo lha de sa lá ri os – que faz com que a tri bu ta ção
so bre a fo lha de pa ga men to das em pre sas aqui no
Bra sil seja ma i or que a dos pa í ses de ní vel de de sen-
vol vi men to se me lhan te da OCDE (Orga ni za ção para
Co o pe ra ção e De sen vol vi men to Eco nô mi co) – com a
aber tu ra co mer ci al ini ci a da no fi nal da dé ca da de
1980 e que ex pôs a eco no mia bra si le i ra a uma ma i or
com pe ti ti vi da de.

E na hora de ga nhar com pe ti ti vi da de, o que fi ze-
ram os em pre sá ri os? Cor ta ram da par te mais fra ca e
mais fá cil da ca de ia de pro du ção, o sa lá rio do tra ba-
lha dor. Além de cor tar no sa lá rio, su pri mi ram os seus
di re i tos, o que con tri bu iu para avil tar ain da mais o va -
lor da sua for ça de tra ba lho. Na ver da de, os em pre sá-
ri os se apro ve i ta ram da aber tu ra co mer ci al para mo -
di fi car as re la ções de tra ba lho no Bra sil.

Essa si tu a ção evo lu iu de tal for ma que em 1982
os tra ba lha do res com car te i ra as si na da, que ro di zer os
que es ta vam na ple ni tu de dos seus di re i tos tra ba lhis tas,
re pre sen ta vam 57% do to tal da po pu la ção ocu pa da. Em 
2001 – ou seja, em pou co mais de uma dé ca da – este
nú me ro caiu para 31,4%. Se gun do a Pes qui sa Na ci o nal
por Amos tra de Do mi cí li os – PNAD de 2001, dos 75,5
mi lhões de pes so as ocu pa das, 40,7 mi lhões es ta vam
sem ne nhu ma co ber tu ra. Com o au men to do de sem-
pre go e da in for ma li da de de lá para cá, este nú me ro
hoje está subs tan ci al men te ma i or.

No Bra sil, a alí quo ta pre vi den ciá ria paga pe los
em pre sá ri os, que era de 3,5% em 1938, su biu ao lon -
go dos anos para os atu a is 20%. Além dis so, a fo lha
de sa lá ri os ga nhou gor du ra com os cha ma dos en car-
gos tra ba lhis tas não pre vi den ciá ri os – os des ti na dos
ao Sis te ma “S”, ao Fun do de Ga ran tia por Tem po de
Ser vi ço (FGTS) e ao sa lá rio-edu ca ção. Esses en car-
gos, em bo ra não au men tem o va lor do sa lá rio, pres si-
o nam os cus tos de con tra ta ção.

A evo lu ção da car ga tri bu tá ria so bre a fo lha de
sa lá ri os teve gua ri da no Bra sil quan do a po lí ti ca de
subs ti tu i ção de im por ta ções deu mar gem ao fe cha-
men to da eco no mia bra si le i ra, or ga ni za da em oli go-
pó li os, sem pre o cu pa ção com a con cor rên cia e por -
tan to com fa ci li da de para re pas sar au men tos de cus -
tos, in clu si ve de mão-de-obra, para o pre ço dos pro -
du tos. A aber tu ra da eco no mia for çou a con cor rên cia
e obri gou as em pre sas a sa í rem em bus ca de ga nhos
de pro du ti vi da de.

Esses ga nhos vi e ram pelo ca mi nho mais fá cil,
do ar ro cho sa la ri al e da su pres são dos di re i tos tra ba-
lhis tas via pro pos tas de fle xi bi li za ção da Con so li da-
ção das Leis do Tra ba lho. Qu an do es sas pro pos tas
não con se gui ram pro gre dir, a de mis são e a con tra ta-
ção in for mal cu i da ram de fa zer o seu pa pel. De tal for -
ma que para cada tra ba lha dor com car te i ra as si na da
hoje no País, te mos qua se dois na in for ma li da de.

Como a eco no mia bra si le i ra não está em con di-
ções de ab sor ver ao me nos o con tin gen te dos no vos
tra ba lha do res que in gres sam no mer ca do a cada ano, 
a ten dên cia é o qua dro da in for ma li da de se agra var
cada vez mais. Se não se con se gue ofe re cer di re i tos
tra ba lhis tas a es ses tra ba lha do res, pre ci sa mos ao
me nos lhes es ten der a co ber tu ra pre vi den ciá ria.

De i xa mos a bola de neve cres cer tan to que esse 
pro ble ma hoje não é dos que es tão sem co ber tu ra e
es ta rão no fu tu ro sem di re i to a uma apo sen ta do ria ou
seus fa mi li a res sem pen são. Tor nou-se um pro ble ma
de se gu ran ça na ci o nal.

Se a Pre vi dên cia So ci al, hoje, re du ziu em 30%
os bra si le i ros que po de ri am es tar vi ven do em si tu a-
ção de mi sé ria, com seus 14 mi lhões de be ne fi ciá ri os
que re ce bem um sa lá rio mí ni mo por mês, que si tu a-
ção es ta rá re ser va da a es ses mais de 40 mi lhões de
tra ba lha do res in for ma is e seus fa mi li a res da qui a 20
ou 30 anos? Qu an do a im pos si bi li da de de tra ba lho, a
ve lhi ce, ba ter à sua por ta e não ti ve rem mais con di-
ções de sub sis tên cia, como irão so bre vi ver?

Essa per gun ta pre ci sa de res pos ta ime di a ta. A
so ci e da de bra si le i ra não pode es pe rar de fron tar-se
com a anun ci a da si tu a ção de pe nú ria des sa par ce la
con si de rá vel da sua po pu la ção, para só en tão bus car
a sua so lu ção.

Por isso, no mo men to em que tra mi tam no Con -
gres so Na ci o nal as pro pos tas de emen da cons ti tu ci o-
nal que tra tam das re for mas da Pre vi dên cia So ci al e
do Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal, nada mais opor tu no
de ata car a ques tão que se apre sen ta com duas fa ce-
tas, e uma gra ve con se qüên cia: o pro ble ma da com -
pe ti ti vi da de da em pre sa bra si le i ra, ex pres sa na car ga
tri bu tá ria e nos en car gos so bre a fo lha de sa lá ri os, e
que tem no de sem pre go e na in for ma li da de o seu pior 
re sul ta do.
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Di an te da si tu a ção, en ten do ser ra zoá vel pro por
duas sa í das para o en fren ta men to do pro ble ma:

1) Trans fe rir da fo lha de sa lá ri os para o 
fa tu ra men to ou para o lu cro lí qui do das em -
pre sas a con tri bu i ção pa tro nal para a Pre vi-
dên cia So ci al;

2) Insti tu ir uma con tri bu i ção pre vi den-
ciá ria para os tra ba lha do res que se en con-
tram na in for ma li da de, equi va len te a 50% da 
con tri bu i ção dos tra ba lha do res au tô no mos;

A ado ção des sas me di das sem dú vi da con tri-
bu i ria de um lado para es ti mu lar a re du ção da in for-
ma li da de, e de ou tro para ga ran tir uma apo sen ta do-
ria, ain da que mo des ta, àque les tra ba lha do res que
não con se gui rem uma re la ção for mal de tra ba lho.

Ao par ti ci par da for ma ção da Pre vi dên cia des sa
gran de mas sa de tra ba lha do res in for ma is, o go ver no
es ta rá fa zen do um gran de in ves ti men to para o fu tu ro,
qual seja o de evi tar que es ses tra ba lha do res ve nham
a se trans for mar em gran des con tin gen tes de mi se rá-
ve is que cer ta men te obri ga rá a so ci e da de a des pen-
der gas tos até ma i o res para a sua ma nu ten ção.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo Se na dor ins cri-
to, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, do PMDB do Rio
Gran de do Nor te. V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.

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, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho
ini ci al men te pres tar uma ho me na gem a um ho mem
pú bli co que está com ple tan do hoje 80 anos, cer ca do
do ca ri nho e do apre ço de seus con ter râ ne os, de
seus ami gos, cer to de que a his tó ria lhe fará jus ti ça. O 
seu nome é Ta les Ra ma lho, o gran de ar ti cu la dor, o
gran de ar tí fi ce, o ho mem que nun ca se ne gou e que
sem pre es te ve na li nha de fren te para re cons tru ção
da de mo cra cia em nos so País. 

Foi um da que les ho mens que, com sua co ra-
gem, com sua sen si bi li da de, cons tru iu uma pá gi na
nova na His tó ria Po lí ti ca do Bra sil.

Daí por que, Sr. Pre si den te, ve nho exal tar Ta les
Ra ma lho, que hoje já não par ti ci pa mais da vida pú bli ca,
da vida po lí ti ca, quan do, acre di to, de ve ria ser ou vi do
ain da. Um ho mem como ele não pode de i xar de ser ou -
vi do em qual quer cir cuns tân cia da vida na ci o nal.

Con ce do o apar te ao Se na dor Edu ar do Aze re do.
O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-

dor Ga ri bal di, que ro ape nas me so mar às suas pa la-
vras de sa u da ção a este gran de ho mem pú bli co bra si-
le i ro que é Ta les Ra ma lho. Ta les Ra ma lho com ple ta
80 anos hoje, como V. Exª lem brou, cer ca do pela sua
fa mí lia e pe los seus ami gos na ci da de de Re ci fe,

onde hoje vive. Co nhe ci Ta les Ra ma lho aqui em Bra -
sí lia, na que le pe río do di fí cil re al men te em que se dis -
cu tia a vol ta da de mo cra cia ao Bra sil. E Ta les Ra ma-
lho, jun to a Tan cre do Ne ves, jun to ao meu pai, Re na to
Aze re do, mos tra va os ca mi nhos da con ci li a ção, os
ca mi nhos da bus ca de uma sa í da de mo crá ti ca para o
Bra sil. Ta les Ra ma lho é um ho mem ex tre ma men te
ha bi li do so, in te li gen te, ar gu to, e, sem dú vi da, sua pre -
sen ça na vida pú bli ca é fun da men tal. É evi den te que
ele hoje já se afas tou da po lí ti ca do dia a dia, mas, tem 
uma sa be do ria, tem toda uma me mó ria do que foi a
po lí ti ca bra si le i ra, na que les mo men tos di fí ce is do iní -
cio da dé ca da de 80, em es pe ci al. Qu e ro, en tão, tra -
zer aqui tam bém meu gran de abra ço a esse gran de
ho mem pú bli co que é Ta les Ra ma lho e cum pri men tar
o Se na dor Ga ri bal di Alves pela lem bran ça im por tan te
que aqui faz, nes ta data, so bre a pre sen ça de Ta les
Ra ma lho na po lí ti ca bra si le i ra.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Agra de ço ao Se na dor Edu ar do Aze re do e gos -
ta ria de di zer que Ta les Ra ma lho se iden ti fi cou com o
Rio Gran de do Nor te, com Per nam bu co e foi alar gan-
do fron te i ras, de modo a con quis tar uma po si ção in ve-
já vel na vida po lí ti ca do Bra sil.

Quem leu as pá gi nas, as co lu nas de Car los Cas -
tel lo Bran co, quem já leu as co lu nas de Vil las-Bôas Cor -
rêa, de um des tes gran des jor na lis tas do Bra sil sabe
exa ta men te quem foi a fi gu ra de Ta les Ra ma lho.

Daí por que, Sr. Pre si den te, no va men te es tou
aqui para di zer da nos sa ho me na gem, da ho me na-
gem de to dos do Se na do Fe de ral – des cul pe-me se
não te nho au to ri za ção for mal, mas acre di to que V. Exª 
não me de sa u to ri za rá de di zer hoje ao Bra sil in te i ro
que foi gra ças a Ta les Ra ma lho que este País en con-
trou o mo men to cer to da sua re de mo cra ti za ção.

Sr. Pre si den te, ve nho hoje tam bém a esta tri bu-
na para...

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Fi que à von ta de, Se na dor Mar co Ma ci el.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho, eu gos ta ria de in ter rom per o seu dis -
cur so para as so ci ar-me à me re ci da ho me na gem que
V. Exª pres ta ao ex-De pu ta do Fe de ral e gran de for mu-
la dor da po lí ti ca bra si le i ra, seu con ter râ neo e pos so
di zer tam bém meu con ter râ neo, pos to que tem uma
lon ga vida po lí ti ca em Per nam bu co, Ta les Ra ma lho.
Eu di ria, con cor dan do com V. Exª, que, ao com ple tar
os seus 80 anos, Ta les Ra ma lho me re ce uma ho me-
na gem mu i to es pe ci al pela con tri bu i ção que deu ao
País e às suas ins ti tu i ções, mor men te no que diz res -
pe i to ao aper fe i ço a men to ins ti tu ci o nal do País. Como
re cor dou com pro pri e da de V. Exª, o De pu ta do Ta les
Ra ma lho, na que la oca sião um dos pró ce res do MDB,
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pos te ri or men te PMDB, mu i to con cor reu para o pro-
ces so de aber tu ra po lí ti ca, para a re in ser ção do País
no Esta do de di re i to e, de modo es pe ci al, para que
pu dés se mos dar uma con tri bu i ção ma i or ao pro ces so
de mo crá ti co por meio da Cons ti tu in te. Por isso, que ro
cum pri men tá-lo e di zer que em boa hora V. Exª lem -
bra essa fi gu ra re fe ren ci al da po lí ti ca bra si le i ra, que
tam bém tan to mar cou com sua pre sen ça o Con gres-
so Na ci o nal dos nos sos dias. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Eu é que agra de ço a V. Exª. Nada como um de -
po i men to de V. Exª a res pe i to da fi gu ra de Ta les Ra -
ma lho para que pos sa mos co nhe cê-lo me lhor.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – Mu i to obri ga-
do a V. Exª.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Sr. Pre si den te, es tou aqui para tra zer à con si-
de ra ção dos Srs. Se na do res e para pe dir a trans cri-
ção nos Ana is da Casa de um ar ti go in ti tu la do “Re fi-
na ria: uma pre ten são jus ta (I)”, de au to ria do con sul-
tor téc ni co Jean-Paul Pra tes, eco no mis ta, ad vo ga do
e mes tre em ges tão ener gé ti ca. Ele de fen de o que a
Mi nis tra Dil ma Rous seff de fen deu aqui: que se pos sa
ter cri té ri os téc ni cos que em ba sa ri am, de po is, cri té ri-
os de na tu re za po lí ti ca para a de fi ni ção do gran de
em pre en di men to que é uma re fi na ria, como sa bem
os Se na do res Cé sar Bor ges Ro dolp ho Tou ri nho, que
já dis põem de uma re fi na ria no Esta do da Ba hia.

O que o con sul tor téc ni co diz no ar ti go, de po is
de uma sé rie de con si de ra ções a res pe i to do dé fi cit
na ca pa ci da de de pro ces sa men to bra si le i ra, é que
Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo re ve lou a pos si bi li da de
de dé fi cit da pro du ção na ci o nal de de ri va dos em 2010 
da or dem de 240-860 mil bar ris/dia, a de pen der do
ce ná rio con si de ra do.

Diz o con sul tor: “Acre di ta mos que o mon tan te
re a lis ta de ca pa ci da de de re fi no ne ces sá rio a ex pan-
dir se ria de cer ca de 300 a 400 mil bar ris/dia para o
Bra sil como um todo”. No caso do Nor des te há uma
pro je ção, para a re gião, de um dé fi cit de pro du ção de
de ri va dos da or dem de 170 mil bar ris/dia de ca pa ci-
da de. “Na nos sa con cep ção, este dé fi cit en con tra-se
lo ca li za do prin ci pal men te na sub-re gião do Nor des te
Se ten tri o nal, que se com põe dos Esta dos de Per-
nam bu co, Pa ra í ba, Rio Gran de do Nor te, Ce a rá, Pi a uí
e Ma ra nhão, uma vez que Ba hia, Ser gi pe e Ala go as,
como sub-re gião, têm pro du ção e con su mo mais ou
me nos equi li bra dos. Con si de ra das as pos si bi li da des
de ex por ta ção de de ri va dos pro du zi dos por uma nova 
re fi na ria lo ca li za da no Nor des te Se ten tri o nal, tan to
para ou tros Esta dos quan to para o ex te ri or, a ca pa ci-
da de de re fi no des sa sub-re gião po de ria atin gir 200
mil bar ris/dia. Por tan to, a ca pa ci da de ide al des sa
nova uni da de po de ria es tar en tre 150 mil e 200 mil
bar ris por dia”.

Sr. Pre si den te, o au tor da ma té ria, Sr. Jean-Paul
Pra tes – téc ni co, ad vo ga do, eco no mis ta e mes tre em
ges tão de po lí ti ca ener gé ti ca – “o que é pre ci so mos -
trar é que a ne ces si da de de cada uma das re giões em 
au men tar a sua ca pa ci da de de re fi no tem na tu re za di -
fe ren te: no Nor des te, a pre o cu pa ção é agre gar va lor à 
pro du ção lo cal e su prir um dé fi cit pro je ta do para o
aten di men to do mer ca do re gi o nal. No Su des te, a pre -
o cu pa ção é pro ver ca pa ci da de e qua li da de de re fi no
com pa tí ve is com a pro du ção cres cen te de óleo pe sa-
do na Ba cia de Cam pos.

Tan to isso é ver da de que, hoje, o ma i or com pe ti-
dor da ins ta la ção de uma re fi na ria no Rio de Ja ne i ro é 
a cons tru ção (já anun ci a da pela Pe tro bras) de um
duto en tre Ca bi ú nas, no Rio de Ja ne i ro, e Pa u lí nia,
em São Pa u lo, onde a re fi na ria lo cal (a ma i or e mais
so fis ti ca da do Bra sil) re ce be ria in ves ti men tos para in -
cre men tar a sua ca pa ci da de de (...) re fi no para pro -
ces sá-la lo cal men te. Isso ocor re exa ta men te na
sub-re gião do Nor des te Se ten tri o nal e mais par ti cu-
lar men te no Rio Gran de do Nor te (...), Esta do onde
pra ti ca men te todo o pe tró leo des ta sub-re gião é pro -
du zi do e que se en con tra exa ta men te em si tu a ção
eqüi dis tan te aos ma i o res mer ca dos con su mi do res re -
gi o na is. Ou seja, em bo ra seja isso mu i to im por tan te,
não é ape nas por ser pro du tor que ele é o me lhor can -
di da to para a ins ta la ção de nova ca pa ci da de, mas
tam bém por que está a meio ca mi nho de to dos os
mer ca dos im por tan tes a su prir na re gião e tem si tu a-
ção pri vi le gi a da em re la ção ao des pa cho de pro du tos
para o ex te ri or, se ne ces sá rio.

A com pe ti ção para atra ir uma nova re fi na ria para o 
Nor des te tem três can di da tos que se des ta cam – Rio
Gran de do Nor te, Ce a rá e Per nam bu co – e ou tros qua -
tro que es tão en tran do nes se ce ná rio – Ma ra nhão, Pi a-
uí, Pa ra í ba e Ser gi pe. “Ma ra nhão, Pi a uí e Pa ra í ba, re co-
nhe ci da men te, têm li mi ta ções con si de rá ve is, prin ci pal-
men te re la ci o na das com o su pri men to de pe tró leo e a
lo gís ti ca de es co a men to dos de ri va dos.”

Na ver da de, só es tou len do isso so bre o Pi a uí
por que o Se na dor Mão San ta não está pre sen te, se -
não isso pro vo ca ria um pro tes to da par te de S. Exª, o
que iria tu mul tu ar toda a dis cus são.

“Por ou tro lado, ins ta lar uma re fi na ria em Ser gi-
pe ou Ala go as, pra ti ca men te ao lado da exis ten te Re -
fi na ria de Ma ta ri pe, se ria in te i ra men te con tra-sen su al
em re la ção aos ob je ti vos de po la ri za ção do abas te ci-
men to re gi o nal”. Res tam, en tão, Ce a rá e Per nam bu-
co. Ine ga vel men te, os dois têm um peso po lí ti co ma i or
que o Rio Gran de do Nor te. Por isso, quan to mais po -
lí ti ca for a de ci são, mais o Rio Gran de do Nor te ha ve-
rá de ter di fi cul da des.

Ain da ale ga o ar ti cu lis ta: “Ape sar de Per nam bu-
co e Ce a rá ale ga rem ter con su mo ma i or, o ar gu men to
de eqüi dis tân cia do Rio Gran de do Nor te de ve ria se
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so bre por nes ta ques tão, pois, se a re fi na ria for no Ce -
a rá, ela terá que su prir Per nam bu co e vice-ver sa. No
Rio Gran de do Nor te, atin gem-se os dois mer ca dos
com o mes mo es for ço mé dio, além de se es tar pró xi-
mo à pro du ção, o que é uma van ta gem ini gua lá vel.
Qu an to à pro pa la da in fra-es tru tu ra por tuá ria, é só ver
quan tas re fi na ri as bra si le i ras es tão lo ca li za das em
por tos para se ver a re la ti vi da de des te ar gu men to. As
prin ci pa is (Du que de Ca xi as, Pa u lí nia, Be tim, Ara u cá-
ria, Ca no as) não dis põem de fa ci li da de por tuá ria.
Mes mo a de Sal va dor está a 90 qui lô me tros do por to
mais pró xi mo. Ce a rá e Per nam bu co en fa ti zam este
ar gu men to à exa us tão exa ta men te por que te rão de
im por tar o pe tró leo do Rio Gran de do Nor te para vi a-
bi li zar seus pro je tos. É aí que en tra o im por tan te ar gu-
men to da pro xi mi da de da pro du ção po ti guar. Cla ro
que não se deve des pre zar a ca pa ci da de de es co a-
men to por tuá ria num pro je to como este. Mas re sol-
ven do o abas te ci men to de pe tró leo já se tem meio ca -
mi nho an da do. E não se deve des pre zar a ca pa ci da-
de atu al e po ten ci al das ins ta la ções por tuá ri as do
eixo Na tal-Gu a ma ré-Are ia Bran ca, que fo ram re cen-
te men te vi si ta da pela Mi nis tra Dil ma Rous seff.

Por tan to, Sr. Pre si den te, aqui está uma con tri-
bu i ção se re na...

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – V. Exª me per -
mi te um apar te?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Pois não, Se na dor Cé sar Bor ges.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor Ga ri-
bal di Alves, como gran de re pre sen tan te do Rio Gran -
de do Nor te e do Nor des te, V. Exª faz uma de fe sa em
re la ção a essa po lê mi ca ques tão da ins ta la ção de
mais uma re fi na ria em nos so País. Sem som bra de
dú vi da, que ro me as so ci ar ao seu pro nun ci a men to e
ao que está es cri to pelo au tor do ar ti go, Jean-Paul
Pra tes, no sen ti do de que o Nor des te re ú ne to das as
con di ções de re ce ber essa nova re fi na ria, tão ne ces-
sá ria ao de sen vol vi men to do País. V. Exª se an te ci pa
ao pro ble ma do dé fi cit exis ten te na pro du ção de de ri-
va dos de pe tró leo, que se en con tra ba si ca men te no
Nor des te. Então, lá es tão aten di das as con di ções mí -
ni mas ne ces sá ri as re la ci o na das pela Mi nis tra Dil ma
Rous seff para a ins ta la ção des sa re fi na ria. Há um dé -
fi cit sem som bra de dú vi da. Ou seja, há mer ca do con -
su mi dor no Nor des te para uma nova re fi na ria. O Esta -
do de V. Exª, as sim como o Nor des te de modo ge ral,
tam bém pro duz pe tró leo e pos sui gran des pers pec ti-
vas de am pli ar essa pro du ção. Nós te mos por tos de
águas pro fun das. Essas fo ram as três con di ções téc -
ni cas exi gi das pela Mi nis tra, que, a meu ver, es tão
ple na men te aten di das para um pro je to com am pla vi -
a bi li da de eco nô mi co-fi nan ce i ra im plan ta do no Nor-
des te bra si le i ro. So ma do a isso, Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho, não po de mos de i xar de lado, em mo men-

to al gum, o com pro mis so des te Go ver no em com ba-
ter as de si gual da des re gi o na is, as su mi do pu bli ca-
men te pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca. Esse
com po nen te não é tan gí vel, não pode ser tra du zi do
nos fri os nú me ros de uma aná li se téc ni co-eco nô mi-
ca, mas é real, efe ti vo, para com ba ter a de si gual da de
re gi o nal, por que, ao com ba tê-la, es ta re mos com ba-
ten do as de si gual da des so ci a is que se con cen tram
ba si ca men te no Nor des te bra si le i ro, que tem sido pe -
na li za do pe las po lí ti cas pú bli cas des te País, que, ge -
ral men te, quan do es tão tra tan do de si gua is como
igua is, ter mi nam be ne fi ci an do aque les que são mais
ri cos e pre ju di can do os mais po bres que es tão no
Nor des te bra si le i ro. Por tan to, esse com po nen te pre ci-
sa ser le va do em con ta. Re cen te men te, V. Exª sou be,
como eu, de uma re u nião do Pre si den te Lula com a
Ban ca da de De pu ta dos Fe de ra is do Nor des te, onde
Sua Exce lên cia as su miu pu bli ca men te o com pro mis-
so de fa zer a re fi na ria no Nor des te. E digo isso com
mu i ta tran qüi li da de. Re pre sen to o Esta do da Ba hia,
que tem uma re fi na ria – e V. Exª fa lou mu i to bem – que 
foi fun da men tal na vi ra da de uma pá gi na his tó ri ca na
eco no mia do nos so Esta do, que era emi nen te men te
agrí co la e que se in dus tri a li zou não to tal men te ain da,
como de se ja mos, mas com gran des avan ços, prin ci-
pal men te em re la ção ao Nor des te do Bra sil. Por tan to,
V. Exª tem o meu to tal apo io. Acre di to que V. Ex ª trou -
xe nú me ros que de mons tram am pla men te que essa
re fi na ria terá de ser no Nor des te bra si le i ro. Se o País
ne ces si tar de uma se gun da re fi na ria, que pos sa ser
es co lhi da ou tra re gião, mas o Nor des te tem to das as
con di ções para abri gar a pri me i ra re fi na ria que a Pe -
tro brás fi zer no País. Assim, acre di to que qual quer
Esta do nor des ti no pos sa dis pu tar, mas cre io tam bém
que o Esta do de V. Exª pos sua am plas con di ções de
se di ar essa re fi na ria. Qu e ro me so li da ri zar, como nor -
des ti no, a essa luta de toda a nos sa Re gião. Mu i to
obri ga do pelo apar te.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Agra de ço o apar te de V. Exª. E ouço, em se gui-
da, o Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho. E peço ao Pre si-
den te uma to le rân cia de mais dois mi nu tos, para fi na-
li zar o meu pro nun ci a men to.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Se na-
dor Ga ri bal di Alves Fi lho, se rei bre ve. Qu e ro ape nas
acres cen tar mais al gu mas pon de ra ções às pa la vras
do Se na dor Cé sar Bor ges em re la ção à lo ca li za ção
no Nor des te. Pri me i ra men te, tra ta-se do lo cal onde
acre di to que deve lo ca li zar-se a nova re fi na ria. Há a
ne ces si da de dela, não há dú vi da ne nhu ma, e é di fí cil
ima gi nar que pos sam ser fe i tas duas. Qu an do eu era
ti tu lar do Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, já na que le
tem po, ten ta mos de to das as for mas bus car só ci os
para a Pe tro bras, por que ela não po dia fa zer a re fi na-
ria so zi nha, e não se con se guiu até hoje. Mas exis te
um ou tro pon to que, des de aque la épo ca, era re gis-
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tra do como uma si tu a ção im por tan te, que é a lo ca li-
za ção do Nor des te em re la ção ao Ca ri be, so bre tu do
a Ve ne zu e la. Então, é di fí cil que ve nha mos a fa zer a
Pe troA mé ri cas, um so nho do Pre si den te Hugo Chá-
vez, da Ve ne zu e la, mas, se gu ra men te, po de re mos
am pli ar mu i to as tro cas en tre a Pe tro bras e a em pre sa
da Ve ne zu e la, e a po si ção da re fi na ria do Nor des te
se ria ab so lu ta men te fun da men tal nes se sen ti do. Era
o que eu gos ta ria de acres cen tar. Lou vo tam bém a
sua po si ção de de fe sa da nos sa Re gião, Se na dor.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Agra de ço aos Se na do res Cé sar Bor ges e Ro -
dolp ho Tou ri nho por te rem tra zi do no vos ar gu men tos
no sen ti do de que pos sa mos se di ar a re fi na ria no Nor -
des te. Evi den te men te, os dois não se po si ci o nam a
fa vor do Rio Gran de do Nor te como me po si ci o no.

Con tu do, além de a si tu a ção da nos sa Re gião não ser 
tão di fe ren te das ou tras, há que se pon de rar o as pec-
to do de sen vol vi men to re gi o nal.

Con cluo meu pro nun ci a men to lem bran do ao
Pre si den te José Sar ney que tive opor tu ni da de, no iní -
cio da mi nha par ti ci pa ção na tri bu na, de pres tar ho -
me na gem ao ex-De pu ta do Ta les Ra ma lho, que com -
ple ta hoje 80 anos, fa lan do da sua con tri bu i ção para o 
pro ces so de re de mo cra ti za ção do País. Mu i to obri ga-
do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ga ri bal di
Alves Fi lho, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos,
2ª 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. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela or dem,
Sr. Pre si den te.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias e,
pos te ri or men te, ao Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den-
te, so li ci to a V. Exª a mi nha ins cri ção, quan do for pos -
sí vel, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Osmar Dias, V. Exª está ins cri to.

Nas ses sões de li be ra ti vas, a sis te má ti ca da
Mesa tem sido in ter ca lar um ora dor ins cri to com uma
co mu ni ca ção ina diá vel por cin co mi nu tos. Fa la rá V.
Exª em se gui da.

Ouço o no bre Se na dor Ge ral do Mes qui ta.
O SR. GILBERTO MESQUITA JÚNIOR (Blo-

co/PSB – AC) – Sr. Pre si den te, a mi nha so li ci ta ção é a 
mes ma. So li ci to a mi nha ins cri ção para uma co mu ni-
ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª fa -
la rá em ter ce i ro lu gar.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú -
ni or, 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 (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Cé sar Bor ges. Em se gui-
da, fa la rá o no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na pas sa gem de
2002 para 2003, o Rio de Ja ne i ro tes te mu nhou quan -
do tra fi can tes de dro gas co me mo ra ram de for ma de -
si ni bi da a che ga da do ano-novo, usan do, no lu gar dos 
fo gos de ar ti fí ci os, um tipo de mu ni ção es pe ci al, cha -
ma da de bala tra çan te, que de i xa um ras tro lu mi no so
nos céus e que foi usa do, por exem plo, na Gu er ra do
Gol fo.

Infe liz men te, não ti ve mos, na que le mo men to, a
per cep ção real de que aque la co me mo ra ção si na li za-
va que o cri me, de fi ni ti va men te, ha via per di do to dos
os te mo res e en tra va no es tá gio de com ple ta de si ni bi-
ção mo ral.

Des de en tão, os ata ques à po pu la ção, des ti na-
dos a es ta be le cer o medo, bem como as ações ofen -
si vas con tra o po der pú bli co e seus agen tes, de mar-
ca ram um novo pa ta mar na ex pres são do cri me or ga-
ni za do em nos so País.

Pa re ce cla ro que as or ga ni za ções cri mi no sas
pas sa ram a tra ba lhar com a ló gi ca do ter ror e da pro -
pa gan da psi co ló gi ca, di ri gi da não ape nas a uma au -
to ri da de em par ti cu lar, mas à po pu la ção bra si le i ra em 
ge ral. Hou ve ata ques a se des do go ver no, a sím bo los
tu rís ti cos como o Cor co va do, to ques de re co lher no
car na val e até mes mo a des co ber ta de um le van ta-
men to mi nu ci o so da ro ti na do Go ver na dor do Esta do
de São Pa u lo, Sr. Ge ral do Alckmin.

Che ga mos ao pa ro xis mo em mar ço, quan do fo -
ram as sas si na dos os Ju í zes Cor re ge do res Antô nio
José Ma cha do Dias, em Pre si den te Pru den te, São
Pa u lo, e, logo de po is, Ale xan dre Mar tins de Cas tro Fi -
lho, em Vi tó ria, Espí ri to San to.

Ain da on tem, a po pu la ção bra si le i ra foi obri ga-
da, mais uma vez, a ser vir de pla téia para o es pe tá cu-
lo da vi o lên cia que as so la os la res das fa mí li as de
bem des ta Na ção. Re des de te le vi são no ti ci a ram a
ten ta ti va de res ga te, com uso de um he li cóp te ro, de
um de ten to do pre sí dio de Gu a ru lhos, em São Pa u lo.
O fato ocor ri do na tar de de on tem ape nas com pro va
como a au dá cia dos cri mi no sos au men ta a cada in-
ves ti da e como eles se uti li zam de mais re cur sos para 
in ti mi dar a po pu la ção.

Além dis so, no Rio de Ja ne i ro, fo ram uti li za das
gra na das pelo cri me or ga ni za do con tra a ins ta la ção
de ba ta lhão da Po lí cia Mi li tar em mor ros ca ri o cas. É
cla ro que os ban di dos não iri am tão lon ge so zi nhos.
Ao lon go des ses seis me ses, cons ta ta mos que o cri -
me or ga ni za do ha via do bra do ma gis tra dos e mi nis-
tros de tri bu nal, fla gra dos na fa ci li ta ção de ha be as
cor pus para gran des tra fi can tes, para não fa lar em
di re to res de pri são, di ri gen tes pú bli cos, ofi ci a is mi li ta-
res, ad vo ga dos, par la men ta res, en fim, toda uma eli te
a ser vi ço do cri me. É bem ver da de que são ex ce ções,
uma mi no ria, mas es tão sen do co op ta dos pelo cri me.

Vá ri os Se na do res já es ti ve ram nes ta tri bu na
para fa lar so bre este as sun to que tan to pre o cu pa a
Na ção bra si le i ra – os Se na do res Anto nio Car los Ma -
ga lhães, De mós te nes Tor res, Mag no Mal ta e tan tos
ou tros – e para di zer que não é pre ci so es pe rar mais
nem ter pu do res para as su mir que o cri me or ga ni za-
do hoje é uma ame a ça ao Esta do de di re i to e como tal 
deve ser tra ta do.

O go ver no do ex-pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so cri ou o Pla no de Se gu ran ça Na ci o nal, que
foi uma pri me i ra re a ção aos de sa fi os lan ça dos pelo
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cri me. Alguns re sul ta dos fo ram al can ça dos, como o
re e qui pa men to das po lí ci as es ta du a is. Entre tan to,
isso não foi su fi ci en te.

Hoje, o cri me afron ta o di re i to de ir e vir e afe ta
di re i tos cons ti tu ci o na is bá si cos da po pu la ção. As fa-
mí li as bra si le i ras não saem mais à no i te e mu i tas de i-
xa ram até de vi si tar seus vi zi nhos e pa ren tes, por que
vi go ram, nas ci da des, ver da de i ros to ques de re co lher
nos ba ir ros mais vi o len tos de al gu mas me tró po les do
nos so País, de modo que o ci da dão se trans for mou
num pre so em sua pró pria re si dên cia. Infe liz men te,
esse fato ocor re em todo o Bra sil.

O atu al Go ver no, por sua vez, lan çou o Sis te ma
Úni co de Se gu ran ça Pú bli ca, por meio do qual pre ten-
de uni fi car ações en tre os Esta dos, bus can do a ra ci o-
na li za ção e in te gra ção dos ob je ti vos. Entre tan to, o
País não pode es pe rar até que esse Sis te ma Úni co
de Se gu ran ça Pú bli ca co lha seus re sul ta dos em mé -
dio e lon go pra zo. A ques tão é de cur to pra zo.Já es ta-
mos pa gan do pe sa do ônus pelo tem po que o Go ver-
no Fe de ral tra tou a se gu ran ça pú bli ca como pro ble ma
ex clu si vo dos Esta dos, ne gli gen ci an do o com ba te di -
re to ao cri me or ga ni za do. So men te no ano 2000, vi e-
mos a ter o pri me i ro Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça
Pú bli ca! Até aí, o Go ver no Fe de ral se omi tia in te i ra-
men te nes sa ques tão.

Há di ver sas me di das a se rem to ma das ime di a-
ta men te, di an te de con sen sos já ins ta u ra dos na so ci-
e da de. Sa be mos que o cri me or ga ni za do se ali men ta
das dro gas e das ar mas pe sa das tra fi ca das de pa í ses
vi zi nhos, que têm co ne xões tam bém com or ga ni za-
ções cri mi no sas do nos so País, como a de rou bo de
car ros, rou bo de car gas e da la va gem de di nhe i ro.

A in ca pa ci da de do Go ver no bra si le i ro em fe char
as fron te i ras con tra o trá fi co de ar mas e de dro gas é
um fato his tó ri co. To dos os dias, a te le vi são no ti cia
como as nos sas fron te i ras são uti li za das para o trá fi-
co li vre de dro gas e de ar mas, que es tão in ti ma men te
as so ci a dos. A so fis ti ca ção do cri me, no seu fi nan ci a-
men to e no seu ar ma men to, apro ve i tou-se e apro ve i-
ta-se des sa fra gi li da de e, as sim, vai-se for ta le cen do.

Esti ma ti va da Di vi são de Fis ca li za ção de Armas
e Explo si vos, da Po lí cia Ci vil ca ri o ca, in for ma a exis -
tên cia de 47 mil ar mas em po der dos sol da dos da dro -
ga, sen do 30% de las ar mas mi li ta res. Esse exér ci to
pa ra le lo sig ni fi ca o po der mi li tar de duas ou três bri ga-
das das nos sas in fan ta ri as re gu la res! Como po dem
ver, Srªs e Srs. Se na do res, exis te to tal des pro por ci o-
na li da de em re la ção aos re cur sos das nos sas po lí ci-
as es ta du a is.

Fui Go ver na dor, como mu i tos dos Srs. Se na do-
res que aqui es tão, e tive que en fren tar o cri me or ga-

ni za do so men te com re cur sos do Esta do. Não en ten-
dia a omis são do Go ver no Fe de ral, res pon sá vel, em
úl ti ma aná li se, pelo po de rio des sas or ga ni za ções,
quan do fra cas sa na ação de im pe dir o aces so das
qua dri lhas às ar mas e às dro gas. Vá ri os Se na do res
des ta Casa que go ver na ram seus Esta dos co nhe cem
essa si tu a ção e sa bem exa ta men te do que es tou fa -
lan do.

Di an te des se gra ve qua dro e con ven ci do de que a
par ti ci pa ção das For ças Arma das é fun da men tal no
com ba te ao cri me or ga ni za do, apre sen tei pro je to de lei
pro pon do a al te ra ção da Lei Com ple men tar nº 97, de
1999, que dis põe so bre as nor mas ge ra is para a or ga ni-
za ção, o pre pa ro e o em pre go das for ças mi li ta res.

O pró prio Exér ci to ad mi te a exis tên cia de ho-
mens pron tos para uma ação con tra o cri me or ga ni za-
do, quan do for ne ces sá rio.

Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Mo za ril-
do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Cé sar Bor ges, V. Exª toca, em seu pro nun ci a-
men to, num pon to que ve nho re al men te ba ten do há
mu i to tem po, que é a ques tão de nos sas fron te i ras. As 
imen sas fron te i ras do Bra sil, prin ci pal men te na re gião
ama zô ni ca, são com ple ta men te des guar ne ci das,
sem a pre sen ça ade qua da nem da Po lí cia Fe de ral
nem das For ças Arma das. Os que lá es tão são
mal-apa re lha dos, vi ven do re al men te em con di ções
su bu ma nas. Se isso não mu dar, es ta re mos com ba-
ten do ape nas os sin to mas do cri me or ga ni za do no
Rio de Ja ne i ro, em São Pa u lo e em ou tros Esta dos,
quan do, na ver da de, a gran de por ta de en tra da, o
gran de nas ce dou ro está jus ta men te nas nos sas fron -
te i ras ama zô ni cas. Bas ta lem brar que o gran de tra fi-
can te des te País, Fer nan di nho Be i ra mar, foi pre so na
Co lôm bia. Então, não pre ci sa ría mos nem de sus pe i-
tas. Já exis te um di ag nós ti co fe i to pela pre sen ça fí si ca
do ma i or nar co tra fi can te do Bra sil na que le país vi zi-
nho. Assim, en quan to não hou ver por par te do Po der
Pú bli co, do Go ver no Fe de ral um res guar do, uma vi gi-
lân cia com ple ta so bre as nos sas fron te i ras, es ta re-
mos ape nas sin to ma ti ca men te com ba ten do o cri me
or ga ni za do.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Eu agra -
de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Mo za ril do, e digo
que este é o mo men to des sa in ter ven ção. É ago ra. As 
nos sas For ças Arma das, pa trió ti cas que são, têm que 
co o pe rar no tra ba lho de guar ne cer nos sas fron te i ras,
nos sos por tos e nos so es pa ço aé reo. Esses es pa ços
são uti li za dos para a en tra da ile gal da dro ga e, jun to
com ela, das ar mas.
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É pre ci so que o Mi nis tro da De fe sa, o Emba i xa-
dor José Vi e gas Fi lho, in cor po re-se a esta dis cus são,
ati van do um diá lo go com o Mi nis tro da Jus ti ça, Dr.
Már cio Tho maz Bas tos, vi san do uma es tra té gia co-
mum de atu a ção con jun ta para to das as Pas tas en-
vol vi das com a ques tão.

Exis tem vá ri as la cu nas a se rem pre en chi das
pela atu a ção mi li tar. No caso da Ma ri nha, é pre ci so
que atue no com ba te ao trá fi co e ao con tra ban do,
agin do nos na vi os por meio da Ca pi ta nia dos Por tos,
que pre sen te men te fun ci o na ape nas como fis cal de
equi pa men tos e do cu men ta ção de bar cos.

A Ae ro náu ti ca tam bém pre ci sa en con trar seu
pa pel. Se há te me ri da de na der ru ba da de apa re lhos
clan des ti nos, que se per si ga o avião en quan to es ti ver
no nos so es pa ço aé reo, até sua fuga ou sua ater ris-
sa gem, quan do po de ria ser cap tu ra do numa ope ra-
ção con jun ta com a Po lí cia Fe de ral, por exem plo.

Há, in clu si ve, a Lei 9.614/98, apro va da pelo
Con gres so Na ci o nal, a Lei do Aba te, que até hoje não 
foi re gu la men ta da. Hoje, por exem plo, a Fo lha de
S.Pa u lo traz um ar ti go do jor na lis ta Fer nan do Ro dri-
gues, “Lei do aba te e o PT”, em que tra ta da ne ces si-
da de de o PT co lo car essa lei em vi gor. Exis te essa lei 
de 1998, e o trá fi co está usan do li vre men te o nos so
es pa ço aé reo.

Te mos ain da in for ma ção do re la tó rio da Po lí cia
Fe de ral, se gun do o qual 70% das ar mas ile ga is che -
gam ao País por ter ra, na al tu ra dos Esta dos do Mato
Gros so do Sul e do Pa ra ná, vin das do Pa ra guai, fa ci li-
da de en con tra da tam bém nas fron te i ras co lom bi a na
e bo li vi a na, como dis se o Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti, nes se caso para o trân si to da co ca í na.

Con ce do o apar te ao Se na dor Eu rí pe des Ca-
mar go e, em se gui da, à Se na do ra Serys Slhess ren ko.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Se na dor Cé sar Bor ges, V. Exª traz um tema mu i to im -
por tan te para dis cus são so bre as pro vi dên ci as a se -
rem to ma das. Nes se fi nal de se ma na, es ti ve no Rio
de Ja ne i ro, vi si tan do as usi nas nu cle a res. Numa de
nos sas idas e vin das en tre a em pre sa e as usi nas
pela ave ni da Bra sil, de vi do a ocor rên cia de um ti ro te io
na fa ve la do João, foi in ter di ta do todo aque le trân si to,
e hou ve qui lô me tros de en gar ra fa men to. Portan to, vá -
ri as ques tões, como V. Exª bem dis se, im pli cam a vi o-
lên cia. Acre di to que esse dis cur so de V. Exª tra ga à
luz esse tema que está no dia-a-dia. É fun da men tal
que en con tre mos uma sa í da, nes se gran de mu ti rão
cí vi co, pa trió ti co e so ci al, para po der mos di ri mir to das
as dú vi das, in clu si ve so bre o pre con ce i to ge ra do pela
ques tão da se gu ran ça e pe las ques tões so ci a is. Por -

tan to, V. Exª traz um im por tan te as sun to que está na
or dem do dia. Pa ra be ni zo-o. Com cer te za, as sa í das
se rão en con tra das a par tir de um mu ti rão em que to -
dos es ta re mos en vol vi dos!

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de-
ço-lhe, Se na dor.

É exa ta men te a ci da da nia que está sen do co lo-
ca da em xe que, é o di re i to de ir e vir do ci da dão, de
tran si tar li vre men te. Já se usou mu i to nes te País a pa -
la vra ci da da nia como fi gu ra de re tó ri ca. Ci da da nia é o
di re i to que tem o ci da dão de li vre men te po der cir cu-
lar, de po der, com a sua fa mí lia, exer cer o di re i to de vi -
ver, de con vi ver, de pro gre dir, de olhar para o fu tu ro
com con fi an ça. Esse é um di re i to que o ci da dão bra si-
le i ro está per den do, por que o cri me or ga ni za do, de
um lado, e a vi o lên cia, de ou tro, es tão es pre men do-o,
es ma gan do-o.

Con ce do o apar te à Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko.

A Srª Serys Slhes sa ren ko  (Blo co/PT – MT) –
Se na dor Cé sar Bor ges, nós que so mos mem bros da
Sub co mis são de Se gu ran ça sa be mos o tra ba lho que
es ta mos ten do, gi gan tes co, her cú leo. Mas, quan do V.
Exª fala des sa ques tão de fron te i ras, como Se na do ra
do Esta do de Mato Gros so, sei mu i to bem o que sig ni-
fi cam, para o meu Esta do, por exem plo, os 700 qui lô-
me tros de fron te i ra seca. Por ali, en tra tudo. Como
cos tu mo di zer, ape sar da fron te i ra seca, tam bém há
os rios. A dro ga en tra em Mato Gros so pelo ar, pela
ter ra e pe las águas. O trá fi co de dro gas e o cri me or -
ga ni za do es tão ex tre ma men te cor re la ci o na dos. Se-
na dor Cé sar Bor ges, pre ci sa mos ter as fun ções mu i to
cla ra men te de fi ni das. Qu an do pre si di a CPI do Nar co-
trá fi co em Mato Gros so, per cor re mos toda a fron te i ra,
os 700 qui lô me tros, e en con tra mos de ze nas de pis tas
clan des ti nas. Exis tem for mas de con tro lá-las, mas é
pre ci so uma atu a ção con jun ta. Pen so que, numa atu -
a ção emer gen ci al, é ne ces sá ria a in ter ven ção das
For ças Arma das. Mas, no es ta do de nor ma li da de, de -
ve mos for ta le cer as ins ti tu i ções com pe ten tes para tal
fim, pois, se as sim não pro ce der mos, con ti nu a re mos
a fa zer re men dos. As pró pri as For ças Arma das atu al-
men te con tam com pou cas con di ções de man ter, por
exem plo, a in te gri da de da Ama zô nia e a so be ra nia do
País. As For ças Arma das pas sam por gra ves di fi cul-
da des eco nô mi cas para cum prir suas fun ções e, para
que as su mam ta re fas que di zem res pe i to à se gu ran-
ça, de ve rão pas sar por um novo pre pa ro, um pre pa ro
di fe ren ci a do. É es sen ci al, ne ces sá rio e vi tal que se
for ta le çam as po lí ci as. Em Mato Gros so, por exem plo,
os Mi nis té ri os Pú bli cos Fe de ral e Esta du al e as Po lí ci-
as Fe de ral e Esta du al es tão fa zen do um gran de tra -
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ba lho em ter mos de cri me or ga ni za do. Bas ta ver o
que está ocor ren do em Mato Gros so com re la ção ao
cri me or ga ni za do: está fi can do de sor ga ni za do, por-
que os Mi nis té ri os Pú bli cos Fe de ral e Esta du al e as
po lí ci as es tão ten do uma atu a ção mu i to con tun den te.
Ago ra, com re la ção a, em de ter mi na dos mo men tos,
ha ver uma atu a ção emer gen ci al e nos so cor rer mos
das For ças Arma das, con cor do. Mas só em si tu a ções
emer gen ci a is. Inclu si ve te mos de dis cu tir a Lei do
Aba te, uma ques tão com ple xa, di fí cil, mas que está
na pa u ta do dia. Há pes so as re i vin di can do sua apro -
va ção, e te mos de abrir uma am pla dis cus são. Mu i to
obri ga da, Se na dor.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Pois não,
Se na do ra. Mas a Lei do Aba te foi apro va da pelo Con -
gres so Na ci o nal. Ela exis te, já foi dis cu ti da. É a Lei nº
9.614, de 5 de mar ço de 1998. Ela só pre ci sa ser re -
gu la men ta da. E a si tu a ção efe ti va men te é de emer -
gên cia.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
So li ci to ape nas um se gun do. Equi vo quei-me. Em vez
de di zer re gu la men ta ção, eu dis se apro va ção.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Então,
por que não uti li zar o Exér ci to na fis ca li za ção efe ti va
das fron te i ras? Hoje há uma pre sen ça qua se vir tu al
das tro pas, vol ta das so men te para as ati vi da des da
ro ti na mi li tar e de pre pa ra ção para uma de fe sa do
País ba se a da em dou tri na su pe ra da pela nova ge o-
po lí ti ca mun di al. A pa la vra-cha ve des sa pro pos ta é
co o pe ra ção.

Não es ta mos de fen den do uma par ti ci pa ção que 
afas te as For ças Arma das de sua des ti na ção cons ti-
tu ci o nal. O cri me or ga ni za do é hoje uma ame a ça à
so be ra nia na ci o nal, ten do-se tor na do um fa tor de ins -
ta bi li da de para o Esta do de Di re i to, no mo men to em
que age in clu si ve como um gru pa men to ter ro ris ta.
Essa é a ver da de.

Con ce do o apar te ao no bre Lí der do PMDB, Se -
na dor Re nan Ca lhe i ros.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor
Cé sar Bor ges, pa ra be ni zo V. Exª pela lu ci dez com
que abor da esse as sun to que é ur gen tís si mo, es pe ci-
al men te quan do tra ta da ne ces si da de de re gu la men-
tar mos a Lei do Aba te. Não va mos, sem dú vi da al gu-
ma, cu i dar do nos so es pa ço aé reo se não ti ver mos
uma lei que nos per mi ta aba ter em ca sos ex tre mos
aviões in va so res. Mu i tos não que rem isso. E dou um
tes te mu nho: quan do Mi nis tro da Jus ti ça, de sen vol ve-
mos uma am pla ne go ci a ção com to dos os co man dos
mi li ta res, fi ze mos uma mi nu ta de re gu la men ta ção e
man da mos para o Pa lá cio do Pla nal to, mas in fe liz-

men te ela não evo lu iu. Mas pre ci sa mos evo lu ir. Sem -
pre que tra ta mos, por exem plo, da ne ces si da de de
res trin gir mos o uso das ar mas, como todo o mun do
faz, as pes so as ar gu men tam que não cu i da mos de
nos sas fron te i ras e que as ar mas e as dro gas en tram
clan des ti na men te no País. So men te te re mos uma
res pos ta efi caz, de fi ni ti va quan do re gu la men tar mos a 
Lei do Aba te, que foi um gran de avan ço des te Con-
gres so Na ci o nal. Pa ra be ni zo-o pela opor tu ni da de do
as sun to e pela lu ci dez com que o abor da.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de-
ço, no bre Lí der.

Re al men te, a re gu la men ta ção é de res pon sa bi-
li da de do Go ver no Fe de ral. Não de pen de mais do
Con gres so Na ci o nal. Bas ta uma von ta de de so be ra-
nia na ci o nal, de von ta de po lí ti ca. E se há ob je ções
dos Esta dos Uni dos, pelo que di zem, que se ne go cie
com eles uma for ma de o Bra sil po der efe ti va men te
exer cer sua so be ra nia so bre seu es pa ço aé reo. É isso 
que exi gi mos hoje do Go ver no Fe de ral, e pre ten de-
mos seja fe i ta o mais ra pi da men te pos sí vel essa re -
gu la men ta ção. Que as For ças Arma das pos sam vir
ao en con tro des se an se io na ci o nal. Não se pre ten de
que as For ças Arma das se des vir tu em dos seus ob je-
ti vos cons ti tu ci o na is, por que o que está em jogo é a
so be ra nia na ci o nal, con tra o cri me or ga ni za do.

Sr. Pre si den te, ain da gos ta ria de fa lar do cri me
or ga ni za do, da vi o lên cia so ci al, de en trar no pal pi tan-
te as sun to – mo ti vo in clu si ve da con vo ca ção ex tra or-
di ná ria des te Se na do – do con tro le, por te e co mer ci a-
li za ção de ar mas, que con ta com tan tos pro je tos na
pa u ta da con vo ca ção es pe ci al; mas, em obe diên cia
ao tem po e ao Re gi men to, de i xa rei esse tema para
uma fu tu ra opor tu ni da de.

Sr. Pre si den te, esse as sun to é de real in te res se,
in clu si ve mo ti vou a cri a ção de co mis são es pe ci al com 
par ti ci pa ção de Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is. O
ob je ti vo des sa co mis são é sis te ma ti zar a ques tão,
para que haja, efe ti va men te, ao fi nal des ta con vo ca-
ção ex tra or di ná ria, um avan ço no con tro le de ar mas
nes te País, cujo sig ni fi ca do ma i or, sem so bra de dú vi-
da, será a di mi nu i ção da vi o lên cia.

Hoje, jo vens de 16 a 24 anos se ma tam por que é 
pos sí vel usar, li vre e in dis cri mi na da men te, ar mas de
pe que no por te. Nes se caso es pe cí fi co, é im por tan te
des ta car que não são se tra ta ape nas da arma ile gal,
con tra ban de a da, mas de ar mas de pe que no por te
que fa vo re cem a cri mi na li da de, au men tam a vi o lên cia
ur ba na e que, ape sar de en trar ile gal men te, es tão
sen do co mer ci a li za das li vre men te nes te País.
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No Con gres so Na ci o nal, Câ ma ra dos De pu ta-
dos e Se na do Fe de ral, há pro pos tas que, agi li za das,
im ple men ta das, po dem com ba ter efe ti va men te a
gran de vi o lên cia que ce i fa a vida de mi lha res de jo-
vens ba i a nos.

To da via, Sr. Pre si den te, des se tema tra ta rei em
ou tra opor tu ni da de.

Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª pela to le rân-
cia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Osmar Dias.

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, Se na dor José Sar ney, Srªs e Srs. Se na do res,
no meu Esta do e tam bém no Bra sil, o si nal ama re lo
está aces so, mo ti vo do meu aler ta no dia de hoje.

A si tu a ção re tra ta da pela im pren sa no fi nal de
se ma na está lon ge de re fle tir o te mor que, nes te mo -
men to, toma con ta das men tes dos pa ra na en ses que
vi vem no meio ru ral e da que les que, da ci da de, acom -
pa nham o que está ocor ren do.

No co me ço do ano, eram 4 mil fa mí li as acam pa-
das. Hoje, são 13,1 mil fa mí li as. Os da dos no res tan te
do Bra sil não são di fe ren tes: o au men to de 60 para
150 mil fa mí li as acam pa das em ba i xo de lo nas ou em
bar ra cas – aguar dan do o que foi pro me ti do, não por
este Go ver no, mas his to ri ca men te – é es pan to so.

Aque les que acom pa nham esse mo vi men to sa -
bem que, tec ni ca men te, será im pos sí vel o Go ver no
cum prir as me tas es ta be le ci das e, ain da mais, aten -
der à re i vin di ca ção do MST, quan do em re u nião com
o Pre si den te: 1 mi lhão de fa mí li as as sen ta das até
2006 e 120 mil, até o fi nal des te ano.

À es pe ran ça cri a da, so ma mos o dis cur so pou co
cla ro e ir res pon sá vel de al guns in te gran tes do Go ver-
no e a con fu são está cri a da.

Re fi ro-me às de cla ra ções in fe li zes do Mi nis tro do
De sen vol vi men to Agrá rio, Mi guel Ros set to ao afir mar:
“Va mos as sen tar to das as fa mí li as acam pa das até o fi -
nal do Go ver no”. Como con se qüên cia, no vas fa mí li as
fo ram atra í das para os acam pa men tos. Em uma se gun-
da de cla ra ção, dis se S. Exª: “São ban do le i ros aque les
que es tão de fen den do suas pro pri e da des”.

Não que ro dis cu tir se há ra zão ou não para a
com pra de ar mas, mas acre di to que não é esse o ca -
mi nho.

No en tan to, é pre ci so re co nhe cer que, no meu
Esta do, a Jus ti ça já de ter mi nou a re in te gra ção de
pos se a de ze nas de pro pri e tá ri os, mas não hou ve ne -
nhu ma pro vi dên cia nes se sen ti do.

Caso re cen te ocor reu em uma pe que na fa zen da
de 170 al que i res, em Ra mi lân dia, no oes te do Pa ra-
ná, uma das ter ras mais fér te is do País, que foi in va di-
da. A pro pri e tá ria, além de pro du zir soja, mi lho e tri go
– uma vi ú va se não me en ga no –, pos sui 600 ca be ças
de gado. Se cal cu lar mos, uti li zan do to dos os ín di ces
téc ni cos – ín di ces que es tão equi vo ca dos e pre ci sam
ser re vis tos –, va mos ve ri fi car que a pro pri e tá ria está
en qua dra da, in te gral men te, no con ce i to de pro pri e da-
de pro du ti va e de fun ção so ci al da pro pri e da de. No
en tan to, ela ain da não teve o di re i to de re to mar a pos -
se de sua pro pri e da de, in va di da, e con ti nu ar pro du-
zin do. O gado está con fi na do, ha ven do in clu si ve ame -
a ça de ser ven di do.

Qu an to aos pos tos de pe dá gio em meu Esta do,
cre io que o pre ço por eles pra ti ca dos é ab sur do, mas
não po de mos per mi tir que a so lu ção do pro ble ma
seja en con tra da pelo ca mi nho cri mi no so da in va são;
esse é um ca mi nho cri mi no so.

Nes te mo men to, de ze nas de pro pri e da des es -
tão im pro du ti vas, não têm como cum prir a sua fun ção
so ci al por que fo ram in va di das.

O Esta do de Di re i to, Sr. Pre si den te, pre ci sa ser
re cu pe ra do, pre ser va do, pre ci sa ser ga ran tia de
quem, ao lon go dos anos, tem con tri bu í do para a es -
ta bi li da de da mo e da bra si le i ra, para que haja ge ra ção
de em pre gos, por que este, sem dú vi da ne nhu ma, é o
se tor que mais em pre ga no País. Mas com medo, nin -
guém pro duz; com medo, nin guém em pre ga; com
medo, ha ve rá ain da mais di fi cul da des, e a si tu a ção
po de rá ser ir re ver sí vel.

Por tan to, fiz essa co mu ni ca ção por que pen so
que é ina diá vel que o Go ver no Fe de ral as su ma o co -
man do da ques tão agrá ria no País, como tam bém os
Go ver nos Esta du a is, que pre ci sam cum prir a le gis la-
ção: pro mo ver a re in te gra ção de pos se de ter mi na da
pela Jus ti ça. Do con trá rio, com ba gun ça, Sr. Pre si-
den te, não há pro du ção, não há em pre go.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, V. Exª tem a pa la-
vra como Lí der.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, uma das mais sig ni fi ca ti vas con quis tas da ci da-
da nia, no Bra sil, nos úl ti mos 15 anos, ocor reu no cam -
po das re la ções de con su mo.

A Cons ti tu i ção de 1988 in se riu a de fe sa do con -
su mi dor en tre os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is, com
sta tus de cláu su la pé trea. Em 1990, como con se-
qüên cia da Cons ti tu i ção, foi edi ta da a Lei de De fe sa
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do Con su mi dor, des ti na da a re du zir a dis pa ri da de de
po der en tre for ne ce do res e con su mi do res.

Cha mo a aten ção das Srªs e dos Srs. Se na do-
res para o fato de que, na pró xi ma quar ta-fe i ra, 9 de
ju lho, a Lei nº 10.504, que ins ti tu iu o dia 15 de mar ço
como o Dia Na ci o nal do Con su mi dor, com ple ta um
ano de vi gên cia.

Ape sar dos avan ços, no en tan to, o con su mi dor
con ti nua vul ne rá vel, sen do le sa do em as pec tos im-
por tan tes, es pe ci al men te no di re i to sa gra do de ter in -
for ma ções cla ras e pre ci sas do pre ço do pro du to ou
de ser vi ços que de se ja ad qui rir ou con tra tar.

Sr. Pre si den te, quan do fui Mi nis tro da Jus ti ça,
iden ti fi quei e com ba ti vá ri os cons tran gi men tos ao
con su mi dor, den tre eles, as dis cre pân ci as exis ten tes
en tre os pre ços exi bi dos nas pra te le i ras e aque les
efe ti va men te co bra dos na boca do ca i xa – em mé dia,
15% –, di fe ren ça essa sem pre em de tri men to do con -
su mi dor.

Tal prá ti ca des toa do art. 31 do Có di go de De fe-
sa do Con su mi dor, que ga ran te, na ofer ta e apre sen-
ta ção de pro du tos ou ser vi ços, in for ma ções cla ras,
pre ci sas, os ten si vas e em lín gua por tu gue sa so bre
ca rac te rís ti cas, qua li da des, quan ti da des, com po si-
ção, pre ço, ga ran tia, pra zo de va li da de e ori gem, bem
como so bre os ris cos que apre sen tam à sa ú de e à se -
gu ran ça dos con su mi do res.

Para fa zer va ler o di re i to à in for ma ção cor re ta,
cla ra, pre ci sa e os ten si va so bre o pre ço dos pro du tos,
edi ta mos a Por ta ria nº 14, de 22 de ju nho de 1998, de -
ter mi nan do o cum pri men to do art. 31 do Có di go de De -
fe sa do Con su mi dor. Mas, Sr. Pre si den te, Sras e Srs.
Se na do res, a Cons ti tu i ção, a lei e a por ta ria edi ta das
não bas ta ram. Con ti nu a mos en fren tan do a re sis tên cia
das gran des re des de su per mer ca do em es cla re cer o
con su mi dor so bre o pre ço da ven da do pro du to.

A en ti da de re pre sen ta ti va do se tor de su per mer-
ca dos ar gu men ta va que o có di go de bar ras e al gu mas
pou cas má qui nas de le i tu ra óti ca se ri am su fi ci en tes,
con si de ran do o di re i to de ex por o pre ço di re ta men te
no pro du to um re tro ces so tec no ló gi co. Não é ver da de,
Sr. Pre si den te. Aliás, de mons tra mos jus ta men te o con -
trá rio. Nos pa í ses mais avan ça dos, o có di go de bar ras
co e xis te pa ci fi ca men te com o pre ço no pro du to, mu i tas
ve zes no mes mo selo. É as sim, para ci tar ape nas al -
guns exem plos, nos Esta dos Uni dos, Ingla ter ra, Fran -
ça, Ale ma nha, Espa nha, Por tu gal. São na ções evi den-
te men te que nada têm de atra sa das.

Nin guém, Sr. Pre si den te, é con tra o có di go de
bar ras. Pelo con trá rio, to dos nós de fen de mos as van -
ta gens da au to ma ção para o nos so dia-a-dia. O que

não se pode ace i tar é que tais avan ços sir vam para
mas ca rar prá ti cas que su bes ti mam a in te li gên cia e
aten tam con tra a dig ni da de das pes so as.

Os con ce i tos de pre ço cla ro, ex pos to no pro du-
to, e do có di go de bar ras não se ex clu em mu tu a men-
te. Com o uso de có di go de bar ras, o for ne ce dor e o
con su mi dor têm ma i or con for to. O pro ce di men to ga -
ran te agi li da de nas de man das co mer ci a is e co mo di-
da de, di mi nu in do as can sa ti vas fi las que se for mam
nos ca i xas dos su per mer ca dos, além de apres sar o
con tro le e con se qüen te re po si ção au to má ti ca dos es -
to ques.

Co lo can do o pre ço no pro du to, cum pre-se a lei,
tra tan do com dig ni da de e res pe i to o con su mi dor. Este 
sa be rá, sem dú vi da, de ime di a to, com ma i or pre ci são, o 
va lor do pro du to ofe re ci do, po den do di men si o nar a
com pra de acor do com o seu bol so, com as suas pos si-
bi li da des, sem cor rer o ris co de pas sar pela hu mi lha ção
de mu i tas ve zes de vol ver a mer ca do ria no ca i xa.

O bom-sen so, o res pe i to à Lei e ao ci da dão man -
dam que o pro du to saia da in dús tria já com o pre ço im -
pres so no ró tu lo, ab so lu ta men te le gí vel e viá vel numa
eco no mia es tá vel como a nos sa. Exis tem, tam bém, os
ca rim bos e as eti que tas, to dos de ba i xís si mo cus to. Só
para se ter uma idéia, mil eti que tas co lo ca das não ul tra-
pas sam o va lor de R$1,50, já in clu í dos im pos tos e
mão-de-obra. O cum pri men to à lei é im pres cin dí vel,
mas o es sen ci al é que o con su mi dor en con tre o pre ço
cla ro e pre ci so, di re ta men te no pro du to.

Uma pes qui sa que re a li za mos no Mi nis té rio da
Jus ti ça de mons trou que 96% da po pu la ção é fa vo rá-
vel à ex po si ção do pre ço no pro du to e 85% de fen de-
ram pu ni ção se ve ra aos que te i mam em des cum prir a
lei. Na opor tu ni da de, mul ta mos su per mer ca dos, fi ze-
mos blitz, onde cons ta ta mos, Sr. Pre si den te, com mu -
i ta fre qüên cia, di fe ren ças gri tan tes en tre os pre ços
exi bi dos nas gôn do las e os efe ti va men te co bra dos no
ca i xa, que mu i tas ve zes che ga ram a 182%. Não é
mais pos sí vel con vi ver com esse ab sur do.

A in jus ti fi ca da re sis tên cia ao cum pri men to da lei 
aca bou le van do o caso ao Po der Ju di ciá rio, onde aci -
o na mos a Advo ca cia-Ge ral da União e der ru ba mos
17 li mi na res em 17 Esta dos di fe ren tes, con ce di das
em fa vor de su per mer ca dos, per mi tin do a não-co lo-
ca ção do pre ço no pro du to. O pro ble ma, Sr. Pre si den-
te, che gou ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça que, em
1999, fir mou ju ris pru dên cia no sen ti do de que, para
aten der o Esta tu to do Con su mi dor, além do có di go de 
bar ras, de vem os su per mer ca dos co lo car o pre ço em
cada pro du to.

Em fe ve re i ro de 2000, fiz um pro nun ci a men to
aqui mes mo des ta tri bu na, di vul gan do a pa ci fi ca ção
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da ma té ria e pe din do pro vi dên ci as aos ór gãos pú bli-
cos de de fe sa do con su mi dor para fa zer va ler o di re i to
re co nhe ci do pela Jus ti ça, em de ci são de fi ni ti va, sob
pena da des mo ra li za ção do Có di go do Con su mi dor e
de todo o sis te ma. Mas a tris te re a li da de é que, ain da
hoje, 07 de ju lho de 2003, con vi ve mos com a mes ma
prá ti ca. As in for ma ções per ma ne cem im pre ci sas. Os
pro du tos con ti nu am sem os pre ços e os con su mi do-
res con ti nu am per den do.

O se tor de su per mer ca dos é gran de, or ga ni za-
do, con ta com o fa tu ra men to de apro xi ma da men te
R$50 bi lhões anu a is, e tem um lobby po de ro sís si mo.
Antes do pro nun ci a men to fi nal do Po der Ju di ciá rio, os 
gran des gru pos fi ze ram de tudo para fu gir ao fiel cum -
pri men to da lei. Até mes mo, Sr. Pre si den te, car tas fo -
ram es cri tas ao Pre si den te da Re pú bli ca.

Ago ra, ven ci dos em to das as ins tân ci as, os gru -
pos re cal ci tran tes man têm o des pre zo pela lei. Se der -
mos uma vol ta pe los gran des su per mer ca dos, uma
vez que os pe que nos es ta be le ci men tos, por que não
têm au to ma ção, já exi bem o pre ço no pro du to, ob ser-
va re mos que os con su mi do res ain da con vi vem com os 
mes mos cons tran gi men tos e pre ju í zos de an tes.

Não po de mos ser in dul gen tes com o des cum-
pri men to da lei e das de ci sões ju di ci a is, em des pres tí-
gio do Có di go e das ins ti tu i ções, re du zin do ao nada o
Esta do de di re i to e as con quis tas al can ça das, com
mu i to cus to, no cam po da ci da da nia.

O Có di go de De fe sa do Con su mi dor que edi ta-
mos é um gran de ins tru men to de ci da da nia, Sr. Pre si-
den te, uma re fe rên cia na de fe sa do con su mi dor no
mun do todo. Já foi co pi a do em vá ri os pa í ses e ser ve
de exem plo para aque les que não dis põem des sa le -
gis la ção.

É pre ci so, sem dú vi da, fis ca li zar e pu nir, se isso
for ne ces sá rio para fa zer va ler a lei, já que a ló gi ca do
seu cum pri men to es pon tâ neo por to dos in fe liz men te
não tem pre va le ci do. Te mos os me i os le ga is para im -
por a lei. As san ções pre vis tas no Có di go do Con su-
mi dor vão de mul tas, que pas sam de R$3 mi lhões, até
a in ter ven ção, pas san do pela apre en são de pro du tos,
sus pen são da ati vi da de e in ter di ção, con for me o
caso.

O Sis te ma Na ci o nal de De fe sa do Con su mi dor,
in te gra do pela Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co do
Mi nis té rio da Jus ti ça, e pe los ór gãos cor re la tos, fe de-
ra is, es ta du a is, mu ni ci pa is e do Dis tri to Fe de ral, bem
como as en ti da des ci vis de de fe sa do con su mi dor,
não po dem fi car alhe i os à si tu a ção.

Di an te des se qua dro, es tou apre sen tan do à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos des ta Casa re que ri-

men to con vo can do o Se cre tá rio de Di re i to Eco nô mi co
do Mi nis té rio da Jus ti ça, para es cla re cer e in for mar
qua is me di das es tão sen do efe ti va men te ado ta das em 
de fe sa do con su mi dor, es pe ci al men te no que diz res -
pe i to ao ar ti go 31 da Lei da Pro te ção do Con su mi dor.

Fi na li zan do, Sr. Pre si den te, este pro nun ci a men-
to, re gis tro a mi nha con fi an ça na lei e nas ins ti tu i ções
de mo crá ti cas, acre di tan do que a luta em prol do con -
su mi dor é tam bém uma luta pela ci da da nia e, em ne -
nhu ma cir cuns tân cia, po de mos aban do ná-la ou re tro-
ce der nas nos sas con vic ções.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel.) –
Ve nho à tri bu na no dia de hoje para co mu ni car a esta
Casa que, no úl ti mo fi nal de se ma na, exa ta men te no
dia três de ju lho, es ti ve em Bra si léia, mu ni cí pio acre a-
no na fron te i ra do Bra sil com a Bo lí via.

Acom pa nha do do Go ver na dor Jor ge Vi a na, de
De pu ta dos Fe de ra is e Esta du a is, além das li de ran ças
lo ca is, par ti ci pa mos das co me mo ra ções dos 93 anos
de fun da ção da que le Mu ni cí pio, des bra va do em 1910 
pelo mé di co Luiz Bar re to de Me ne zes, li de ran do um
sem nú me ro de pi o ne i ros que, pou cos anos após a
ba ta lha ven ci da por Plá ci do de Cas tro con tra a Bo lí-
via, já bus ca vam res ta be le cer as re la ções e a in te gra-
ção com os ir mãos bo li vi a nos.

Pois, Sr. Pre si den te, o so nho da in te gra ção co -
me çou a se ma te ri a li zar 93 anos de po is, quan do o
Go ver na dor Jor ge Vi a na en tre gou ao al ca i de de Co -
bi ja, Jor ge Ro jas, a ma que te de uma pon te que será
cons tru í da pelo Go ver no bra si le i ro, com aju da do Go -
ver no do meu Esta do, so bre o rio Acre e que vai li gar
Bra si léia a Co bi ja, a ca pi tal bo li vi a na do De par ta men-
to de Pan do. A li ga ção ain da é fe i ta por meio de ca tra i-
as, pe que nos bar cos co muns na Ama zô nia, mas, em
doze me ses, lá mes mo no por to onde es tão as ca tra i-
as, sur gi rá uma pon te de mo der na tec no lo gia e que
será er gui da a um cus to de R$7 mi lhões. Os re cur sos
são ori un dos da Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de 
Ma na us, Su fra ma, com con tra par ti da de 20% do Go -
ver no do Acre.

A cons tru ção de uma pon te na re gião obe de ce a 
uma ou sa da es tra té gia eco nô mi ca do Go ver no do
Acre. De po is de ter, com aju da do Go ver no Fe de ral na 
ges tão do ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
– e é bom que se diga isso sem pre –, con se gui do pa -
vi men tar os 110km da cha ma da Estra da do Pa cí fi co,

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  8 17287    423ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



que liga o Mu ni cí pio de Ba si léia a Assis Bra sil, na
fron te i ra com o Peru, o Go ver no do com pe ten te e de -
di ca do Go ver na dor Jor ge Vi a na quer ir mais lon ge,
quer atra ir in ves ti men tos da Bo lí via e do Peru, além
de me lho rar as re la ções co mer ci a is e de tu ris mo para
uma re gião que foi se cu lar men te es que ci da e mar gi-
na li za da.

Não pre ci so aqui di zer, Srªs e Srs. Se na do res,
que es tou fa lan do de uma re gião emo ci o nal men te
bela. Bela pelo seu povo, que é hu mil de, mas de ter mi-
na do; bela pela pu jan ça de sua fa u na e de sua flo ra.
Bela por que, se para al guns ali é o fim do Bra sil, para
nós, é o co me ço da nos sa pá tria, ber ço dos nos sos
ide a is, ca te dral dos nos sos so nhos. Enfim, bela por -
que o aban do no e a fal ta de pers pec ti vas de Go ver-
nos que não olha ram para den tro do Bra sil não ti ra-
ram aqui lo que o nos so povo tem tam bém de mais
belo: a es pe ran ça.

Os dias me lho res tão lon ga men te es pe ra dos
es tão che gan do a bor do de mu i to tra ba lho e de mu i ta
de di ca ção de um Go ver no que tem pres sa por que
lon go foi o tem po per di do. O com pa nhe i ro Jor ge Vi a-
na e sua equi pe, com a aju da de ter mi na da da ban ca-
da aqui no Con gres so Na ci o nal e a per ma nen te aju da
da ban ca da ali a da na Assem bléia Le gis la ti va, tem
con se gui do fa zer mu i to mais que obras fí si cas no
meu que ri do Esta do do Acre. Tem re a cen di do a cha -
ma da es pe ran ça, a cren ça de que me lho res dias vi -
rão e tam bém tem re cap tu ra do a auto-es ti ma que o
nos so povo cor ria o ris co de per der em fun ção de go -
ver nos es ta du a is, aju da dos pela ir res pon sa bi li da de
de ou tros go ver nos fe de ra is que mu i to mais que des -
vi ar re cur sos pú bli cos e de i xar de re a li zar obras im -
pres cin dí ve is fi ze ram com que boa par te do nos so
povo per des se a cren ça em si mes mo.

Esse tem po de de ses pe ran ça já vai lon ge. O
Acre se pre pa ra para vi ver uma nova his tó ria. Fa zer
his tó ria numa re gião de fron te i ra é abrir os bra ços
para os ir mãos es tran ge i ros que vi vem se pa ra dos por 
li nhas ima gi ná ri as ou fí si cas, como é o caso do rio
Acre em re la ção à Bo lí via e ao Peru, mas uma li nha fí -
si ca que será trans pos ta, que será su pe ra da em
nome da so li da ri e da de que de ve ria ser o lema e a
bus ca de to dos nós que in te gra mos essa fas ci nan te
Amé ri ca La ti na.

Era o que ti nha a co mu ni car, 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. 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) – É com gran -
de sa tis fa ção e hon ra que con ce do a pa la vra ao no bre
Se na dor José Sar ney, em per mu ta com o Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

Per mi ta-me V. Exª um co men tá rio. Qu e ria es tar
nes te mo men to com o li vro A Arte da Pru dên cia, de
Bal ta sar Gra cián, in te lec tu al como V. Exª. Pa re ce que
ele es ta va des cre ven do o Pre si den te José Sar ney.
“Ser ele gan te no fa lar e no agir. Com isso se abre ca -
mi nhos em to dos os lu ga res e se ga nha res pe i to de
an te mão. Influi em tudo: no con ver sar, no fa lar em pú -
bli co, no que rer e até no an dar e no olhar. É uma gran -
de vi tó ria sa ber ca ti var os co ra ções. A ele gân cia não
nas ce da tola ou sa dia, mas está, sim, na dig na au to ri-
da de de um ca rá ter su pe ri or e em seus mé ri tos.”

V. Exª fará uso da pa la vra, que to dos aguar dam
com mu i ta ex pec ta ti va.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP.Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) – Obri ga-
do, Sr. Pre si den te, Se na dor Mão San ta, pela ge ne ro-
si da de de suas pa la vras, que ren do des co brir no meu
agir as vir tu des da pru dên cia.

Qu e ro di zer a V. Exª que, cer ta vez, num ae ro-
por to do in te ri or do Bra sil, fui abor da do por uma se -
nho ra pa u lis ta que me dis se: “Se na dor José Sar ney,
te mos em São Pa u lo um Mu ni cí pio em sua ho me na-
gem”. Per gun tei: Qual é, mi nha se nho ra? E ela: “Pre -
si den te Pru den te”. Eu dis se: “Olha, a se nho ra está se
re fe rin do ao Pre si den te Pru den te de Mo ra is. Te ria em
São Pa u lo um Mu ni cí pio em mi nha ho me na gem se
dis ses se Pre si den te Pa ci en te”.

V. Exª está me cha man do de Pre si den te pru den-
te e eu que ro lhe di zer que me lhor se ria se dis ses se
Pre si den te pa ci en te. Mas mu i to obri ga do pela ge ne-
ro si da de de suas pa la vras.

Agra de ço ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti a
bon da de de per mu tar co mi go a sua ins cri ção de ora -
dor nes ta tar de.

Mi nhas ca ras Co le gas Se na do ras e meus Co le-
gas Se na do res, ve nho tra tar de um as sun to que tan -
tas ve zes tem sido mo ti vo de pre o cu pa ção de to dos
nós nes ta Casa, so bre tu do das ban ca das do Nor te e
do Nor des te do País.

Há mu i to tem po, des de que co me cei mi nha vida
no Par la men to – são mais de 40 anos –, pre o cu po-me
com a di men são do de se qui lí brio re gi o nal, sem pre
pro tes tan do e cha man do a aten ção do País para o
pro ble ma da dis cri mi na ção con tra o Nor des te e o
Nor te por par te sig ni fi ca ti va da eli te bra si le i ra.

Hoje, es tou nes ta tri bu na para con gra tu lar-me
com o Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
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va pela vol ta da Su de ne e da Su dam, com pro mis sos
que Sua Exce lên cia as su miu em cam pa nha e que
ago ra es tão sen do re a li za dos, com o co man do do Mi -
nis tro Ciro Go mes.

Pro tes tei con tra a ex tin ção da Su de ne e da Su -
dam que era, de cer to modo, uma far sa, um pre tex to,
sob a ale ga ção de que se com ba tia a imo ra li da de. Co -
me tia-se, en tão, um gran de equí vo co. Na mi nha ex pe-
riên cia de ho mem pú bli co, eu sa bia do pre con ce i to
que ha via em re la ção àque les Órgãos, sem pre ti dos
como se re ce bes sem in cen ti vos in de vi dos do País. 

Re cor do-me de que, quan do Pre si den te da Re -
pú bli ca, ti ve ram a ou sa dia de – pos so di zer as sim –,
numa mi nu ta de de cre to vi san do re es tru tu rar a eco -
no mia, in se rir um dis po si ti vo que ex tin guia os in cen ti-
vos para o Nor des te e o Nor te. Essa era uma idéia
sem pre pro pa ga da por se to res das eli tes eco nô mi cas
e fi nan ce i ras: que de vía mos aca bar com os in cen ti vos
do Nor des te e do Nor te. Entre tan to, as pes so as não
se lem bra vam de que in cen ti vos como es ses tam bém
são con ce di dos para o re flo res ta men to, para o tu ris-
mo, para o es por te, para a pes qui sa ci en tí fi ca, e com
os mes mos ma les, as mes mas dis tor ções en con tra-
das na Su de ne e na Su dam.

Em vez de se cor ri gi rem as dis tor ções re la ci o-
na das àque las re giões, to mou-se uma pro vi dên cia
drás ti ca: por ca u sa dos abu sos exis ten tes na que les
dois ór gãos - re al men te re que ri am pro vi dên ci as - ex -
tin gui ram os Órgãos. Era ne ces sá ria a apu ra ção de
fra u des, des vi os e apro pri a ções cri mi no sas, a ava li a-
ção do mo de lo e o exa me de toda a le gis la ção. Mas
isso não sig ni fi ca va, de ne nhu ma ma ne i ra, que ha via
ne ces si da de de ex tin guir os Órgãos. Foi, sem dú vi da,
um ges to ao lon go do tem po acu mu la do no sub cons-
ci en te de al guns se to res do País, o de en con tra rem
esse mo men to de ex tin guir a Su dam e a Su de ne.

É em boa hora, por tan to, que o Pre si den te Lula
res ta u ra es ses dois or ga nis mos, den tro de um novo
pa no ra ma, den tro de uma nova re a li da de, com con di-
ções de evi tar mos tudo o que ocor reu, fru to da ir res-
pon sa bi li da de dos que ali co lo ca ram ho mens que se
con du zi ram mal à fren te da que les or ga nis mos.

Re pi to o que es cre vi há mu i tos anos e, in fe liz-
men te, con ti nua mu i to atu al: o País sem pre en ca rou
os pro ble mas do Nor des te e da Ama zô nia como pro -
ble mas re gi o na is, quan do são pro ble mas na ci o na is.
O se gre do, por exem plo, do de sen vol vi men to dos
Esta dos Uni dos foi a cons ciên cia que ti ve ram, des de
o iní cio de sua for ma ção, da ne ces si da de da in cor po-
ra ção de áre as po bres den tro do con tex to do de sen-
vol vi men to. Daí a cor ri da para o oes te, a cor ri da para
o sul, a ocu pa ção do Vale do Co lo ra do e do Vale do

Mis sis si pi, que po de mos to mar como exem plos. A Ca -
li fór nia, tão ári da quan to o Nor des te, trans for mou-se
no ma i or es ta do ame ri ca no, um exem plo de ri que za e
de de sen vol vi men to para o mun do in te i ro.

Aqui, quan do se fala em cri ar pó los de de sen vol-
vi men to fora da Re gião Cen tro-Sul, re al men te a re a-
ção é bru tal. Bas ta cons ta tar mos que até hoje não
con se gui mos des cen tra li zar o de sen vol vi men to. Há
sem pre um pro ces so, que não se re ver te, de con cen-
tra ção, tal vez um dos ma les cons tan tes da nos sa eco -
no mia: a con cen tra ção es pa ci al do de sen vol vi men to
e de ren da em ní vel de pes so as e de gru pos.

Dou um exem plo. Qu an do pen sei a Nor te/Sul,
to dos lem bram a re a ção que se aba teu nes te País, o
fogo cru za do do País in te i ro. De se já va mos fa zer uma
es tra da de in te gra ção na ci o nal que há mais de cem
anos ha via sido pen sa da e con ce bi da e que não pôde
de ne nhu ma ma ne i ra ter or ga ni za da a sua cons tru-
ção, dada a re a ção bru tal e ge ne ra li za da.

Acre di to que, se ti vés se mos cons tru í do a Nor -
te/Sul, se ela hoje fos se uma re a li da de, o Bra sil se ria
ou tro, por que te ría mos des ven da do essa gran de,
essa ex tra or di ná ria re gião do Bra sil cen tral, em con di-
ções de pro du ção agrí co la. Hoje, o Cer ra do, a re gião
de Bra sí lia e Go iás, se trans for mou num gran de ce le i-
ro de pro du ção de grãos, com mais de oito mi lhões de 
to ne la das de grãos pro du zi dos.

Devo lem brar tam bém que eu era De pu ta do Fe -
de ral quan do Jus ce li no Ku bits chek, Pre si den te da
Re pú bli ca, anun ci ou a Be lém/Bra sí lia. E o que se fez
no Bra sil? Uma gri ta ria ex tra or di ná ria. Era uma es tra-
da mu i to sim ples, uma es tra da de ter ra li gan do o Nor-
te ao Sul, e todo mun do di zia que era a “es tra da das
on ças”, que se es ta va fa zen do o im pos sí vel, li gan do o 
nada a co i sa ne nhu ma. A vi são que se teve sem pre
no Sul foi uma vi são de tur pa da de que o Nor te e o
Nor des te sig ni fi cam co i sa ne nhu ma. Era esta a ex-
pres são: li gan do o nada a co i sa ne nhu ma.

O pro je to do Jus ce li no Ku bits check foi com ba ti-
do, para não fa lar mos do meu pro je to. Ve mos tam bém
ago ra, com a ne ces si da de da ener gia por meio de
gás. To dos os ga so du tos cons tru í dos con ver gem em
uma di re ção in ver sa à da po bre za. To dos con ver gem
para a re gião Cen tro-Sul.

Nes te Bra sil, há um exem plo de con du ta di fe-
ren te – eu era Pre si den te e dis se isto em Pe tro li na:
o exem plo que de ve mos se guir é o do rio São Fran -
cis co, que é o úni co que nas ce em uma re gião rica e 
sai para uma re gião po bre. É um gran de exem plo
na ci o nal. Infe liz men te, toda vez que fa la mos que se
deve fa zer esse cur so nas obras de in fra-es tru tu ra
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do Bra sil, a re a ção é mu i to gran de e se faz exa ta-
men te o con trá rio, o in ver so do rio São Fran cis co.
Cor re-se sem pre do lado mais po bre para o lado
mais rico. Esse é exem plo dos ga so du tos.

Antes de se rem ex tin tas, a Su de ne e a Su dam
es ta vam re al men te em de plo rá vel es ta do de mar gi-
na li za ção. Co lo ca das à par te, pou co a pou co, ao
lon go dos anos, vi nham sen do sub me ti das a um re-
gi me de fome, de se gre ga ção, de tal modo que che -
gou o mo men to em que, por ina ni ção e sob o pre-
tex to de al guns pro ces sos to ma dos como da no sos,
ma tou-se a Su de ne e a Su dam.

O cres ci men to da área, que al gu mas ve zes se
diz pe que no cres ci men to, não sig ni fi ca de sen vol vi-
men to. Cel so Fur ta do, o gran de mes tre, aque le que
cri ou a cons ciên cia da exis tên cia de um Nor des te
com iden ti da de pró pria, já fa la va da aten ção para o
pe ri go, quan do afir ma va que “a ci vi li za ção in dus tri al
é eli tis ta”. Nun ca os seus be ne fí ci os, a sua qua li da-
de de vida, es ta rão à dis po si ção das mas sas que
ha bi tam es sas re giões po bres.

A idéia de Nor des te e Nor te como pro ble mas,
no pas sa do e no pre sen te, es te ve sem pre as so ci a da
no pen sa men to na ci o nal à vi são de es pa ços eco no-
mi ca men te ca rac te ri za dos pe los seus ín di ces de po -
bre za, sem con di ções de aco lher uma agri cul tu ra
com ní ve is de pro du ti vi da de com pe ti ti va.

Devo lem brar, por exem plo, a Co mis são Mis ta
Bra sil/Esta dos Uni dos no tem po do go ver no de Ge-
tú lio Var gas. Encar re ga da de es tu dar so lu ções para
o País, re co men dou a cri a ção do Ban co Na ci o nal de 
De sen vol vi men to Eco nô mi co - BNDE, que se tor nou
um nú cleo de ações que cons tru í ram a base do que
vi ria a ser o de sen vol vi men to no tem po do Pre si den-
te Jus ce li no Ku bits chek.

O BNDE ge rou o Con se lho Na ci o nal de De-
sen vol vi men to Eco nô mi co. Nas re co men da ções da-
que le ór gão so bre as ações que o Go ver no de via to -
mar, o Nor des te pas sa va pa li da men te, e o Nor te
tam bém, como se não es ti ves sem in clu í dos den tro
do pa no ra ma de de sen vol vi men to ge ral do País.
Ape nas se pe dia que fos se fe i to um es tu do res tri to
so bre a seca do Nor des te. Era o que se fa la va na-
que le do cu men to.

Acon te ceu en tão a gran de seca de 1958, que
co lo cou aos olhos do país pro ble mas so ci a is mu i to
mais sé ri os. A seca não era só um pro ble ma cli má ti-
co. Ha via algo de di fe ren te. No Sa a ra não cho ve e
não exis te ali o que exis te no Nor des te: o ho mem. O
re la tó rio Ra ma gem, do nome do ge ne ral en car re ga-

do de le van tar a tra gé dia da que les anos, era um re -
la to ob je ti vo e cho can te. O so fri men to mi le nar da
gen te per ma ne cia o mes mo e o Bra sil não to ma va
co nhe ci men to des sa de si gual da de. Jus ce li no, que
até en tão não co lo ca ra o Nor des te en tre suas pre o-
cu pa ções de go ver no, des per tou para o as sun to e,
em 1959, já no fim, cri a va a Ope ra ção Nor des te. Na
Câ ma ra dos De pu ta dos, um gru po de jo vens par la-
men ta res, en tre os qua is eu me en con tra va, cla ma-
va dia e no i te para que o go ver no vis se o Nor des te,
aban do na do e sem fa zer par te do pla ne ja men to na -
ci o nal. Foi, en tão, que o Con se lho Na ci o nal de De-
sen vol vi men to Eco nô mi co, já nos ex ter to res do úl ti-
mo ano JK, re co men da va a cri a ção de um ór gão
que veio a ser a Su de ne. Por trás de tudo es ta va a
fi gu ra do pa ra i ba no Cel so Fur ta do que, mem bro do
es ta fe do BNDE – hoje BNDES –, jun ta men te com o 
ma ra nhen se Iná cio Ran gel, ti nha idéi as cla ras so bre
o tema. Des sas idéi as nas ceu a vi são do Nor des te,
não a re gião das se cas, o “po lí go no das se cas”,
mas o Nor des te, essa área de aban do no e que po-
dia e pode ame a çar a in te gri da de na ci o nal.

Ba si ca men te, com ra ci o na li da de e ob je ti vi da-
de, pro pu nham-se al gu mas di re tri zes. Uma de las
era am pli ar a fren te agrí co la da par te do Nor des te,
in cor po ran do a par te se ten tri o nal do Ma ra nhão à
con cep ção de um Nor des te in te gra do, para que os
re ti ran tes da seca não de man das sem para o Sul,
mas para as áre as úmi das, os va les fér te is da que la
re gião, onde a ter ra era de vo lu ta, onde não ha via
uma es tra ti fi ca ção ain da de do mí nio ter ri to ri al mais
an ti go. E era pos sí vel a es sas po pu la ções não vi rem
para o Sul, mas ca mi nha rem para aque las re giões.
É pos sí vel que mu i tos des ses pro ble mas per de ram
o en fo que que lhes era dado em face do cres ci men-
to na ci o nal, da glo ba li za ção, de um Bra sil que mu-
dou. Mas não mu dou a in jus ti ça da con cen tra ção de
ren da a ní vel es pa ci al e in di vi du al.

Cri a va-se, as sim, o que na que la épo ca se cha -
mou uma ofi ci na com pen sa tó ria de so nhos. No Sul,
sur gi am as in dús tri as e as fá bri cas, a in dús tria au to-
mo bi lís ti ca, a cons tru ção na val, todo aque le par que
de de sen vol vi men to. Mas o que se pen sa va para o
Nor des te? No Nor des te se meá va mos ape nas uma
ban de i ra de es pe ran ça, ban de i ra de es pe ran ça essa 
que até hoje está des fral da da nas nos sas mãos sem 
que ti vés se mos, real e ob je ti va men te, uma opor tu ni-
da de de vê-la con cre ti za da.

Já en tão eu era Go ver na dor do Ma ra nhão
quan do foi fe i ta a Ope ra ção Ama zô nia. Pro mo-
veu-se, para dar mais um char me à con cep ção, um
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en con tro no na vio Rosa da Fon se ca, onde os gran-
des téc ni cos na ci o na is se re u ni ram com os Go ver-
na do res da Re gião. Su bi mos o Rio Ama zo nas pen-
san do a Ama zô nia, e daí sa í ram a Zona Fran ca de
Ma na us e a Su dam. Eu es ta va na que le gru po, até
fiz uma con fe rên cia, e apro xi mei-me dos pro ble mas
glo ba is da re gião, a que pro cu ro me de di car hoje,
como re pre sen tan te do Ama pá.

Foi um pe río do em que se me a mos es ses so-
nhos to dos.

Não que ro me alon gar. Qu e ro di zer que, quan -
do já te mos al guns anos, co me ça mos a re vi ver os
tem pos vi vi dos e pas sa dos e ve ri fi car que mu i tas
das co i sas fo ram tão pas sa das que con ti nu am tão
pre sen tes, como di zia o ve lho Ca mões: “e mi nhas
co i sas au sen tes / se fi ze ram tão pre sen tes / como
se nun ca pas sa ram”. Ele diz isso nos ver sos das
Re don di lhas.

É o que ve mos. Nes te mo men to os Se nho res
di zem: mas o Se nhor foi Pre si den te da Re pú bli ca!
Fui. Tive onze Mi nis tros do Nor des te. Lu ta mos ter ri-
vel men te para co lo car re cur sos na que la Re gião e
na Re gião Ama zô ni ca. Era uma luta per ma nen te,
por que há re al men te, não po de mos de i xar de di zer,
uma cer ta dis cri mi na ção, um pen sa men to de que as 
ques tões da que la Re gião de vem ser pos ter ga das.

Ago ra, te mos um Pre si den te da que la re gião
seca do Nor des te. O Pre si den te Lula é de Ca ru a ru,
bem per to de onde nas ceu mi nha mãe, que foi re ti-
ran te da seca de 1921 e foi para o Ma ra nhão. Este
País é um País ex tra or di ná rio, de uma mo bi li da de
so ci al de tal na tu re za que é pos sí vel di zer que fui
Pre si den te da Re pú bli ca, fi lho de uma re ti ran te que
foi para o Ma ra nhão, e ver o Luiz Iná cio Lula da Sil -
va tam bém ser Pre si den te, fi lho de uma ou tra re ti-
ran te que foi para São Pa u lo.

Na que la épo ca co me ça mos a hi dre lé tri ca de
Xin gó, ter mi na mos a hi dre lé tri ca Luiz Gon za ga, li ga-
mos Tu cu ruí à Chesf, para que os sis te mas ener gé-
ti cos se in ter li gas sem, e fi ze mos um gran de pro gra-
ma de ir ri ga ção. Mas o go ver no que me su ce deu a
pri me i ra co i sa que fez foi ex tin guir o pro gra ma de ir -
ri ga ção na ci o nal e o Dnocs. 

Assim as co i sas co me ça ram a min guar de tal
ma ne i ra que ago ra che ga mos ao fun do do poço — e 
foi isso que mo ti vou o meu dis cur so, quan do ou tro
dia es ta va len do e ve ri fi quei o flu xo de re cur sos que
fo ram para as di ver sas re giões. Qu e ro dar ape nas
um exem plo, Se na do res do Nor des te e da Ama zô-
nia que aqui es tão, para en fa ti zar a di fe ren ça de tra -

ta men to en tre os di ver sos fun dos de de sen vol vi men-
to, ape sar do ar ti go 159 da Cons ti tu i ção Fe de ral ter
re ser va do 3% da ar re ca da ção ao de sen vol vi men to
re gi o nal, a se rem re par ti dos, pela lei 7827/89, em
três par tes para o Nor des te, uma para o Nor te e
uma para o Cen tro-Oes te.

Os Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to
do Mi nis té rio de Inte gra ção Na ci o nal apli ca ram: em
2002, sa bem quan to foi para o Nor des te? Fo ram
254 mi lhões de re a is. Sa bem quan to foi para o Fun -
do do Cen tro-Oes te? Um bi lhão, 439 mi lhões de re-
a is. Fo ram apli ca dos os re cur sos re pas sa dos para o
Cen tro-Oes te, mas, no Nor des te, a quo ta foi de ape -
nas 14% dos re pas ses au to ri za dos, o res to dos re-
cur sos fi cou para fa zer sal do do Te sou ro Na ci o nal;
nes te ano que es ta mos, no Nor des te só fo ram apli -
ca dos 43 mi lhões de re a is, qua se nada, uma co i sa
ín fi ma, me nos de um dé ci mo do va lor dos re pas ses
au to ri za dos.

No caso da Ama zô nia, nes te ano, não foi au to-
ri za do ain da ne nhum re pas se. Como se pode di zer
que os in dus tri a is da que la área, que to dos os pro je-
tos que exis tem fo ram fe i tos por pes so as que não
apli ca ram de vi da men te, se nem os re cur sos fo ram
en vi a dos para aque la re gião?

É pre ci so que lu te mos e te nha mos opor tu ni da-
de de co lo car pro ble mas des sa na tu re za para que
não nos es que ça mos de que o Bra sil tem ain da
como seu ma i or pro ble ma o des ní vel das re giões
po bres, como o Nor des te e a Ama zô nia.

Con ti nuo, atra vés dos úl ti mos anos, afir man do
que é pre ci so re pen sar o Nor des te e o Nor te. A Su -
de ne e a Su dam de vem ser re to ma das ago ra com
uma face nova. O Bra sil mu dou, mu da ram as vi sões
mun di a is.

Assim, que ro ter mi nar es tas pa la vras, di zen do
que as his tó ri as do Nor des te e do Nor te são his tó ri as
de co ra gem, de luta, de te na ci da de, de de ter mi na ção,
de so nho e de cons tru ção. E é nes se sen ti do que vejo
a ini ci a ti va do Go ver no do Pre si den te Lula, com a
exe cu ção do Mi nis tro Ciro Go mes, de res ta u rar a Su -
de ne e a Su dam, adap ta das a uma nova re a li da de,
mas sem per der o ide a lis mo e a ne ces si da de de as -
sis tir às re giões po bres do Bra sil. Daí o meu apla u so
e, ao mes mo tem po, o aler ta para que se re to me o flu -
xo de re cur sos, fun dos cons ti tu ci o na is para a re gião,
a fim de que ela pelo me nos re ce ba o mí ni mo a que
tem di re i to.

Mu i to obri ga do.
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O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Per -
mi te, Se na dor José Sar ney, um apar te?

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Com
mu i ta hon ra, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor José Sar ney, que ro di zer da mi nha du pla hon -
ra, pri me i ra men te de ou vir o pro nun ci a men to de V.
Exª, com sua ex pe riên cia de ex-Pre si den te da Re-
pú bli ca, de Pre si den te do Se na do e, ao mes mo tem -
po, ho mem do Nor te e do Nor des te, já que o Esta do
que V. Exª já re pre sen tou, o Ma ra nhão, é Nor des te e 
Nor te ao mes mo tem po, sen do que hoje V. Exª re-
pre sen ta o Esta do do Ama pá, que é da Re gião Nor -
te. Tam bém te nho a fe li ci da de de ver o de po i men to
de uma pes soa com a ex pe riên cia de V. Exª, que re -
tra tou, como bem dis se, ca sos tão an ti gos, mas que
con ti nu am tão atu a is, por que as de si gual da des re gi-
o na is não vêm sen do eli mi na das como man da a
nos sa Cons ti tu i ção; pelo con trá rio, até pe los nú me-
ros que V. Exª men ci o nou, vêm sen do apro fun da-
das, por que os in ves ti men tos são cada vez mais fe i-
tos no Sul e no Su des te, in clu si ve pelo BNDES...

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, la men to ter de in ter rom per
V. Exª, mas todo o Bra sil sabe que aci ma do ho-
mem, do ci da dão, do Se na dor José Sar ney, só há
a lei e a jus ti ça, sim bo li za da por Rui Bar bo sa. O
tem po de S. Exª ter mi nou. Qu e ro, tam bém, co mu-
ni car aos Se na do res, Serys Slhes sa ren ko e Tião
Vi a na, que o apar te é de acor do com o Re gi men-
to, com a lei, com a jus ti ça, que são o ca mi nho e a 
sal va ção. Só eles são su pe ri o res ao Se na dor José 
Sar ney. Vou con ce der os mi nu tos fi na is para que
S. Exª en cer re seu pro nun ci a men to.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Eu
gos ta ria de con clu ir. Qu e ro ho me na ge ar o Pre si den-
te José Sar ney, por que quan do S. Exª foi Pre si den te
da Re pú bli ca fez duas co i sas im por tan tes para dois
Esta dos do Nor te: cri ou a Uni ver si da de Fe de ral do
Esta do de Ro ra i ma e a Uni ver si da de do Ama pá.
Eram leis au to ri za ti vas, S. Exª po de ria fa zer ou não,
mas fez. Por tan to, meus pa ra béns!

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

V. Exª sabe que o Ma ra nhão é um Esta do
Ama zô ni co. Uma par te in cor po rou-se ao Nor des te
com a in ten ção de Cel so Fur ta do de am pli ar a con -
cep ção ge o grá fi ca do Nor des te até o Meio-Nor te
para que as áre as úmi das par ti ci pas sem de um pro -
je to co mum ao País, à Re gião.

Qu e ro, so bre tu do, cha mar a aten ção do País
para os pro ble mas da re gião, que são gra ves e con -
ti nu am es pe ran do por uma so lu ção. Sa i ba V. Exª
que, como Pre si den te, vi si tei de zes se te ve zes a
Ama zô nia. Per cor ri toda aque la Re gião. Pror ro guei a 
Zona Fran ca de Ma na us. Como V. Exª dis se, a cri a-
ção do Pro je to Ca lha Nor te foi um des per tar para a
Re gião.

A essa al tu ra, que ro re gis trar que o Ama pá,
Esta do que te nho a hon ra de re pre sen tar nes ta Casa,
com sua po si ção ge o grá fi ca ao ex tre mo nor te do País, 
até por ser um Esta do re cen te, ne ces si ta de um pro-
gra ma de de sen vol vi men to sus ten tá vel à al tu ra da
com ple xi da de da Re gião. E por isso con ti nu a rei lu tan-
do.

Cre io que a Ama zô nia está pron ta, es pe ran do
o mo men to em que po de re mos ter um de sen vol vi-
men to sus ten tá vel que a pre ser ve. A Ama zô nia é
pa tri mô nio do Bra sil, dos bra si le i ros. É um pa tri mô-
nio que te mos, até hoje, e que de ve mos apre sen tar
à hu ma ni da de.

Ter mi na rei, Sr. Pre si den te, com sua to le rân cia,
con tan do a mi nha con cep ção so bre a Ama zô nia. O
Pre si den te Bush, du ran te uma re u nião que ti ve mos,
me fa lou so bre as que i ma das na Ama zô nia, pre o cu-
pa do com o fato. Então tive opor tu ni da de de di-
zer-lhe: se os se nho res hoje se pre o cu pam com a
Ama zô nia é por que nós bra si le i ros a pre ser va mos
para o mun do até hoje. No pas sa do, no Sé cu lo XIX,
cri a ram-se as com pa nhi as de ex plo ra ção e de co lo-
ni za ção, den tre elas a Ama zon Ri ver Cor po ra ti on,
que se des ti na va a ocu par a Ama zô nia como ha via
fe i to com as flo res tas da Ásia e da Áfri ca, de vas tan-
do-as. Mas, quan do elas ten ta ram en trar com seus
na vi os no Ama zo nas, le van do seus pri me i ros con tin-
gen tes, o povo de Be lém do Pará não de i xou, o
povo re cu sou aque la en tra da e não per mi tiu que es -
sas com pa nhi as co lo ni za do ras des tru ís sem a Ama-
zô nia.

Por isso, te mos a Ama zô nia até hoje, para o
mun do pre o cu par-se com ela, pre ser va da, cons tru í-
da pe los bra si le i ros. Tam bém por isso te mos res pon-
sa bi li da de so bre ela; e uma des sas res pon sa bi li da-
des é jus ta men te dar re cur sos, as se gu rar seu de-
sen vol vi men to sus ten tá vel, para que ela pos sa, re al-
men te pre ser va da, ser vir ao Bra sil e ao povo que lá
ha bi ta há tan tos anos.

Mu i to obri ga do a to dos.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Sr. Pre si-
den te Sar ney, V. Exª ter mi nou fa lan do so bre a na tu-
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re za. Gos ta ria de di zer al gu mas pa la vras à al tu ra de 
um ho mem de sua es tir pe.

De cla rou o fi ló so fo Só fo cles que mu i tas são as
ma ra vi lhas de na tu re za, mas ne nhu ma mais ma ra vi-
lho sa do que o ser hu ma no. E ne nhum ho mem sim -
bo li za mais a ma ra vi lha hu ma na do que o ho mem
do Nor des te, que V. Exª sim bo li za com toda a gran-
de za mo ral e in te lec tu al. Já foi dito em Os Ser tões,
de Eu cli des da Cu nha: o ser ta ne jo é, so bre tu do, um
bra vo. Essas são nos sas pa la vras.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – E essa
ma ra vi lha é a bon da de, in clu si ve a de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, do PPS
do Esta do de Ro ra i ma.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS –
RR. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, há
pou cos dias, an tes de en trar mos na con vo ca ção ex -
tra or di ná ria, es ta va na pa u ta do Se na do a pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção, de mi nha au to ria, que
visa a dis ci pli nar as de mar ca ções de áre as in dí ge-
nas e re ser vas am bi en ta is no Bra sil; dis ci pli nar as
de mar ca ções que hoje, na prá ti ca, são ex clu si vi da-
de do Iba ma, no que tan ge às re ser vas am bi en ta is,
e da Fu nai, no que tan ge às re ser vas in dí ge nas.
Esses ór gãos fa zem os le van ta men tos, con clu em o
pro ces so ad mi nis tra ti vo e o le vam aos Mi nis tros do
Meio Ambi en te e da Jus ti ça. O Mi nis tro os en ca mi-
nha, por meio de uma por ta ria, ao Pre si den te da
Re pú bli ca, que ho mo lo ga o de cre to. A par tir des se
ato, as ter ras que per ten ci am a um Esta do da Fe de-
ra ção pas sam a ser do Go ver no Fe de ral, da União.

Na sin ge le za do ato, na prá ti ca ocor re o con fis-
co de ter ras dos Esta dos para a União. Se o ob je ti vo
é no bre, como no caso de áre as con si de ra das de in -
te res se para a pre ser va ção eco ló gi ca e para a po-
pu la ção in dí ge na, o pro ce di men to não está cor re to,
por que se ex clui a apre ci a ção dos atos pelo Con-
gres so Na ci o nal, ou – eu di ria – pelo me nos pelo
Se na do Fe de ral, já que esta Casa re pre sen ta os
Esta dos, re pre sen ta a Fe de ra ção.

Pro po nho no item nº 1 jus ta men te que to dos
es ses pro ce di men tos se jam ana li sa dos pelo Se na do
Fe de ral, de for ma a que to dos os Esta dos aqui re-
pre sen ta dos pos sam ana li sar cada um dos pro ces-
sos.

Essa pro pos ta, Srª Pre si den te, apre sen ta da
em 1999 – por tan to há cin co anos – che gou ao Ple -
ná rio para ser vo ta da de po is de pas sar pe las cin co

ses sões de dis cus são, ter sido apro va da pela Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de po-
is de ter pas sa do por vá ri os re cur sos apre sen ta dos
para que ela fos se apre ci a da pela Co mis são de
Assun tos So ci a is – e não que cabe uma pro pos ta
de emen da cons ti tu ci o nal seja apre ci a da por ou tra
Co mis são que não a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

Pois bem, aqui che gan do hou ve de re pen te
uma ver da de i ra guer ra, pro mo vi da pe las or ga ni za-
ções não-go ver na men ta is li ga das ao meio am bi en te
e li ga das à ques tão in dí ge na.

Sur pre en deu-me, Srª Pre si den te a quan ti da de
de ma ni fes ta ções, por e-ma ils, te le gra mas e car tas,
con trá ri as a essa pro pos ta de emen da à Cons ti tu i-
ção. Então, per gun tei-me, lem bran do aque le ve lho
di ta do po pu lar que “quan do a es mo la é gran de o
san to des con fia”. Tra ta-se de uma emen da cons ti tu-
ci o nal que ape nas dis põe que es ses pro ce di men tos
de vam ser exa mi na dos pelo Se na do. Se es ses pro-
ce di men tos são cor re tos – e cre io que de vam ser –,
se es tão de acor do com a lei, se to dos os cu i da dos
téc ni cos e bu ro crá ti cos fo ram to ma dos, por que o
Se na do Fe de ral não pode apre ciá-los? Apre ci a-
mos aqui con ces são de rá dio e te le vi são, apre ci a-
mos es co lha de em ba i xa do res, apre ci a mos es co-
lha de di re to res do Ban co Cen tral, das agên ci as
re gu la do ras, dis cu ti mos e apro va mos ou não em-
prés ti mos para os mu ni cí pi os, para os Esta dos e
para o pró prio Go ver no Fe de ral, para a pró pria
União e não que rem que apre ci e mos atos que, na
prá ti ca, re pre sen tam o con fis co de ter ras dos
Esta dos para a União Fe de ral.

Ca u sou-me uma dú vi da enor me: de que es-
ses pro ce di men tos tal vez não es te jam sen do fe i-
tos com se ri e da de. Se es ti ves sem sen do fe i tos
com se ri e da de, de ma ne i ra jus ta, não en ten do
por que o Se na do não po de ria apre ciá-los. O Se-
na do não iria agir con tra es ses pro ce di men tos, se
eles es ti ve rem cor re tos.

De qual quer for ma, a ma té ria em si não foi dis -
cu ti da no Ple ná rio. Pas sa ram-se cin co ses sões de
dis cus são no Ple ná rio e eu não vi nin guém se le van-
tar para apre sen tar ar gu men tos con tra esse pro ce di-
men to. Há um ou tro item na pro pos ta que li mi ta em
50% a área de cada Esta do que pode ser uti li za da
para re ser vas eco ló gi cas e am bi en ta is fe de ra is – o
que não im pe de que exis tam re ser vas es ta du a is e
mu ni ci pa is, como, aliás, exis tem em mu i tos Esta dos.
A mi nha Emen da Cons ti tu ci o nal está mu i to cla ra-
men te tra tan do de re ser vas fe de ra is.
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Mu i to bem, dis cu tiu-se esse per cen tu al. E o
Bra sil hoje tem mais de 12% do seu ter ri tó rio de mar-
ca do para re ser vas in dí ge nas, en quan to a nos sa po -
pu la ção in dí ge na não ul tra pas sa 0,5% da po pu la ção
na ci o nal. Então, não há cor re la ção en tre ín dio e es-
pa ço de di ca do a ín di os.

Mas, Sr. Pre si den te, o as sun to não es ta ria li ga-
do à ex ten são ter ri to ri al, se es ti ves se sen do le va da
em con ta a re a li da de do ín dio no Bra sil. Em re cen te
ar ti go de um jor nal pa u lis ta, pu bli cou-se que a ma i or
al de ia in dí ge na do País está lo ca li za da na ci da de de 
São Pa u lo. Lá há ín di os es tu dan do, tra ba lhan do ou
em bus ca de tra ba lho. Em ape nas um con jun to re si-
den ci al ha bi tam vá ri as cen te nas de ín di os.

E a si tu a ção não é di fe ren te em vá ri os ou tros
lo ca is do Bra sil. Aqui mes mo, na Ca pi tal Fe de ral,
exis te per ma nen te men te um gru po de ín di os em
pen sões que são pa gas pela Fu nai. Eles vêm para
tra ta men to mé di co ou para as sun tos ou tros, mas
que es tão aqui cons tan te men te. Não é mu i to di fí cil
ver, de vez em quan do, inú me ros ín di os tran si tan do
pe los cor re do res do Se na do ou da Câ ma ra.

Na ver da de, por que eles saem das suas al de i-
as? Por que lá não têm re ce bi do do ór gão en car re-
ga do, a Fu nai, por tan to do Go ver no Fe de ral, as sis-
tên cia mé di ca, as sis tên cia à edu ca ção, à pro du ção.
E os ín di os, na ver da de, são co lo ca dos pe ran te a
opi nião pú bli ca como se to dos es ti ves sem no mes-
mo es tá gio an tro po ló gi co. Não se dis tin gue, por
exem plo, um ín dio que é fun ci o ná rio gra du a do da
Fu nai, em Bra sí lia, que pos sui até cur so su pe ri or, de 
um ín dio que está em uma co mu ni da de in dí ge na no
Ama zo nas ou no Acre e que não teve opor tu ni da de
de es tu dar.

No en tan to, a par des sa de si gual da de an tro po-
ló gi ca, do es tá gio de acul tu ra ção de cada ín dio,
tam bém não se leva em con si de ra ção como eles vi -
vem. No meu Esta do, por exem plo, os ma i o res pro-
du to res de hor ti fru ti gran je i ros das pro xi mi da des da
ca pi tal são ín di os, que toda se ma na pe gam o ca mi-
nhão, dado pelo Go ver no do Esta do – por que a Fu -
nai não dá –, le vam seus pro du tos para ven der na
fe i ra e vol tam para sua al de ia com as com pras fe i tas
na ci da de.

Então, essa re a li da de é mas ca ra da, es con di da
e pre ga-se a men ti ra, cada vez mais di fun di da,
como li re cen te men te num jor nal, de que o ín dio é o
ma i or pre ser va dor da na tu re za, e não é. Na prá ti ca,
o cos tu me mi le nar do ín dio é de der ru bar uma mata, 
que i mar, plan tar a sua roça para so bre vi ver. No ou-

tro ano, ele der ru ba mais uma par te. Esse é o cos tu-
me do ín dio bra si le i ro em to dos os lu ga res do Bra sil.
Por que ele faz isso? Por que apren deu com os seus
an ces tra is. Ele so men te sai de lá quan do, por exem -
plo, o Go ver no lhe dá con di ções de me ca ni zar a la-
vou ra, como ocor reu no meu Esta do, nas re giões de 
la vra do, que cor res pon de ao cer ra do da qui.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
gos ta ria de cha mar a aten ção para a dis cus são des -
ta Emen da Cons ti tu ci o nal, que re tor nou para a Co-
mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e Ci da da nia, aten -
den do a ape lo de vá ri os Srs. Se na do res. Hou ve uma 
re no va ção sig ni fi ca ti va do Se na do; cer ca de 50%
dos Srs. Se na do res es tão em seu pri me i ro man da to.
Até em ho me na gem a S. Exªs, eu, num ges to de
bus car re al men te um con sen so, con ver sei com os
Srs. Lí de res e con se gui mos a as si na tu ra de to dos,
in clu si ve a do Lí der do Blo co de apo io ao Go ver no,
a fim de que fa ça mos uma dis cus são do pro ble ma
isen ta e de sa pa i xo na da, ob ser van do o Bra sil como
um todo, por que, re pi to: 12% da nos sa área ter ri to ri-
al já es tão de mar ca dos para re ser vas in dí ge nas.
Ne nhum país do mun do pos sui essa quan ti da de de
área ter ri to ri al des ti na da à re ser va in dí ge na. Qu a se
10% dela já es tão des ti na dos para re ser vas ou para
uni da des de con ser va ção am bi en tal.

Na ver da de, é pre ci so que não par ta mos para
um fun da men ta lis mo am bi en tal ou para um fun da-
men ta lis mo in di ge nis ta, es que cen do-nos da pes soa
do ín dio. Hoje, a gran de pre o cu pa ção da po lí ti ca in-
di ge nis ta con du zi da pe las or ga ni za ções não-go ver-
na men ta is é com a ter ra. E que be ne fí cio o ín dio
está ob ten do com isso? Bas ta ve ri fi car o ín di ce de
mor ta li da de, a si tu a ção em que se en con tram os ín -
di os nas pe ri fe ri as das gran des ci da des, com as ín-
di as se pros ti tu in do, ou em su bem pre gos, e com os
ín di os fa zen do tra ba lhos de me nor va lor, ga nhan do
até me nos de um sa lá rio mí ni mo.

De se jo que, na CCJ, fa ça mos um de ba te, uma
dis cus são de sa pa i xo na da, sem se ide o lo gi zar o pro -
ble ma, bus can do a re a li da de. E es pe ro que pelo me -
nos um dos três pon tos que há na mi nha emen da
cons ti tu ci o nal seja pre ser va do: o exa me des ses atos 
pelo Se na do. Não é pos sí vel que, de re pen te, com
ape nas uma ca ne ta da do Pre si den te, sem que a
Casa tome co nhe ci men to, uma área seja ti ra da de
um Esta do e trans for ma da num par que na ci o nal,
como acon te ceu, no apa gar das lu zes do Go ver no
do ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. O
Par que do Tu mu cu ma que, no Ama pá, foi trans for-
ma do em par que na ci o nal sem que o Go ver na dor
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do Esta do se quer te nha sido con sul ta do. Con si de ro
isso uma ação au to ri tá ria.

Se a ini ci a ti va é cer ta, não há ne ces si da de de
se agir des sa for ma, au to ri tá ria, ao ar re pio da dis cus-
são dos re pre sen tan tes dos Esta dos no Con gres so
Na ci o nal.

Por tan to, ape lo, não só para os mem bros da
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e Ci da da nia,
mas para to dos os Srs. Se na do res, no sen ti do de
abrir mos esta ques tão para o País, por que, na ver-
da de, o que é ve i cu la do pela gran de im pren sa é só
o as pec to fun da men ta lis ta, qua se ta li bâ ni co, do pro -
ble ma. Se se ques ti o na isso, está-se a ser vi ço de se 
ex ter mi na rem os ín di os, de se aca bar com a flo res-
ta, de se des ma tar, de se de vas tar.

Ve mos ago ra, como há pou cos dias fa lei des ta
tri bu na, uma ONG in ter na ci o nal apre sen tar à Mi nis-
tra Ma ri na Sil va o es tu do de um pla no para a Ama-
zô nia que, en tre ou tros pon tos, pro í be o des ma ta-
men to du ran te qua tro anos. Ora, o des ma ta men to
na Ama zô nia já está pro i bi do. Na ver da de, não se
pode des ma tar área in dí ge na, mas os ín di os des-
ma tam. É pro i bi do des ma tar área de pre ser va ção
am bi en tal. E o pro pri e tá rio só pode des ma tar 20%
da área da sua pro pri e da de. Ele paga im pos to so bre
100% da sua área, mas só usa 20%, de acor do com 
a lei. Então, não se tra ta de pro ble ma de le gis la ção.
E ago ra uma ONG, a Con ser va ti on Inter na ti o nal
do Bra sil, apre sen tou à Mi nis tra um pla no de de-
sen vol vi men to da Ama zô nia que in clui a pro i bi ção
de des ma ta men to des ses 20% que res tam per mi ti-
dos ao pro pri e tá rio.

É pre ci so, até na es te i ra do dis cur so do Pre si-
den te Sar ney, que pen se mos na Ama zô nia não
como um pro ble ma para o Bra sil, mas como de ten-
to ra de ri que zas mu i to co bi ça das. Tal vez isso ex pli-
que esse in te res se exa ge ra do de ONGs na ques tão
am bi en tal e na ques tão in di ge nis ta. Che guei a cons -
ta tar, como Pre si den te da CPI das ONGs, que há
uma ONG para cer ca de mil ín di os. Então, é mu i ta
co i sa, é aque la his tó ria da es mo la gran de. Fico pen -
san do por que não há essa pre o cu pa ção toda com
as cri an ças de rua, com essa quan ti da de de ido sos
que es tão aí de sam pa ra dos.

Encer ro o meu pro nun ci a men to fa zen do este
ape lo a to dos os Lí de res par ti dá ri os, a to dos os Se -
na do res: que ana li se mos essa ques tão de ma ne i ra
de sa pa i xo na da, para que pen se mos que, se as ati -
tu des não es tão sen do cor re tas nes se se tor e há
uma re a ção para que o Se na do não exa mi ne a
ques tão, algo está err ra do. É pre ci so que o Se na do

as su ma a res pon sa bi li da de de ter, en tre suas com-
pe tên ci as pri va ti vas, o exa me da cri a ção des sas re -
ser vas. Quem ti ver o cu i da do de olhar o mapa do
Bra sil verá que es sas áre as es tão pro li fe ran do-se na 
fa i xa de fron te i ra, ou me lhor, na li nha de fron te i ra.
Tal vez es te ja mos, até ino cen te men te, pen san do es-
tar aju dan do, tor nan do ain da mais vul ne rá vel a nos-
sa so be ra nia. Che ga-se a pon to de, no meu Esta do,
ha ver um mo vi men to, co man da do por uma ONG,
para pro i bir a cons tru ção do quar tel do Exér ci to na
área de fron te i ra do Bra sil com dois pa í ses, a Gu i a-
na e a Ve ne zu e la, uma área sen sí vel, de trá fi co de
dro gas, de con tra ban do de ar mas. Hou ve um mo vi-
men to for tís si mo, sur pre en den te men te com o apo io
do pró prio Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, para im pe dir a 
cons tru ção do quar tel do Exér ci to na que la re gião.

É pre ci so ana li sar mos a ques tão com um olhar 
bra si le i ro, com um olhar re al men te na ci o na lis ta,
para, an tes de pen sar mos, como eles que rem, que
a Ama zô nia é um pa tri mô nio da hu ma ni da de, sa ber
que ela é um pa tri mô nio do Bra sil, um pa tri mô nio
nos so, a nos so ser vi ço, e tam bém, ob vi a men te, a
ser vi ço da hu ma ni da de. No en tan to, não se deve in -
ver ter essa or dem de ser, pri me i ra men te, pa tri mô nio
da hu ma ni da de, se não, no fu tu ro, os bra si le i ros não
te rão se quer aces so às ri que zas da Ama zô nia,
como já está ocor ren do. Estão pa ten te an do nos sas
ri que zas, como fez uma em pre sa ja po ne sa que pa-
ten te ou o cu pu a çu. Da qui a pou co, pa ga re mos ro-
yal ti es se qui ser mos uti li zar qual quer pro du to do cu -
pu a çu.

Essa si tu a ção ocor re com vá ri os ou tros pro du-
tos far ma cêu ti cos, o que tem sido cons tan te men te
de nun ci a do. Fa ze mos de con ta de que não es ta mos
ou vin do nem ven do o que acon te ce, por tan to não
to ma mos ne nhu ma pro vi dên cia.

Por isso, ape lo para que essa emen da cons ti-
tu ci o nal seja apro va da. O Se na do pre ci sa ter au to ri-
da de so bre as ter ras dos Esta dos, dis cu tin do a con-
ve niên cia ou a in con ve niên cia da cri a ção des sas re -
ser vas que, se es ti ve rem sen do de mar ca das de ma -
ne i ra cor re ta, se rão apro va das, como são apro va dos
os em prés ti mos, os no mes de au to ri da des e tan tas
ou tras ma té ri as. Esta Casa não pode abrir mão do
con tro le da pro li fe ra ção de re ser vas in dí ge nas e
eco ló gi cas no País, no ta da men te na imen sa fron te i-
ra da Ama zô nia, hoje des guar ne ci da e des pro te gi da
e, há mu i to tem po, alvo da co bi ça in ter na ci o nal
como to dos sa bem.

Fi na li zo meu pro nun ci a men to, re i te ran do o pe -
di do de apo io à apro va ção des sa emen da cons ti tu ci-
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o nal, que, sur pre en den te men te, de sa gra da tan to às
or ga ni za ções não-go ver na men ta is que, se es ti ve-
rem agin do se ri a men te, cer ta men te con cor da rão co -
mi go.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. Mão San ta, 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 ao Se na dor Mão San ta por per -
mu ta com o Se na dor Amir Lan do.

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 Serys Slhes sa ren ko, Srªs e
Srs. Se na do res, bra si le i ras e bra si le i ros que acom-
pa nham esta ses são pela TV Se na do ou pela Rá dio
Se na do, ve nho a esta tri bu na re vi ver um as sun to
mu i to im por tan te para o País: em fe liz hora, o Se na-
dor Pa u lo Octá vio cri ou uma Co mis são de Tu ris mo
no Se na do Fe de ral.

O Bra sil é belo. Deus fez a na tu re za.

Te mos di fi cul da des em re la ção ao tu ris mo in-
ter na ci o nal, prin ci pal men te em ra zão da vi o lên cia
que vi ve mos.

Pre ci sa mos dis tin guir os dois “bra sis” que te-
mos: o do Sul e o do Nor te/Nor des te. E uma das
ma ne i ras de re du zir as di fe ren ças exis ten tes está na 
vo ca ção de tu ris mo do Nor des te que, sem dú vi da al -
gu ma, teve iní cio e for ta le ceu-se na Ba hia, com vá ri-
os pó los tu rís ti cos, e veio des cen do Ser gi pe, Ala go-
as, com as be las pra i as de Ma ce ió, Re ci fe, com sua
his tó ria, seu car na val, a Pa ra í ba, com suas fes tas
ju ni nas, Na tal, o Ce a rá, com sua en can ta do ra ca pi-
tal, For ta le za, o Pi a uí e o Ma ra nhão. O fato é que
hou ve um gran de de sen vol vi men to de tu ris mo na
Re gião Nor des te, Srªs e Srs. Se na do res.

O Go ver no pas sa do foi fe liz quan do cri ou um
ins tru men to para esse de sen vol vi men to, o Pro de tur,
Pro gra ma de Ação para o De sen vol vi men to do Tu-
ris mo. E re al men te, nes ta dé ca da, o tu ris mo cres ceu
mu i to. To dos nós vi ve mos no pas sa do o que era o
car na val do Rio de Ja ne i ro. Tive a opor tu ni da de, na
dé ca da de 60, de es tu dar no Rio de Ja ne i ro, e nas
dé ca das de 70 e 80 era im pos sí vel vi si tar o Rio de
Ja ne i ro sem fa zer an tes uma re ser va. Ago ra, di an te
des sa vi o lên cia, das ba las per di das, dos ca dá ve res
en con tra dos, é pos sí vel vi si tá-lo em uma ter ça-fe i ra

de car na val que mais da me ta de da rede ho te le i ra
es ta rá fran que a da.

Esse de sen vol vi men to do Nor des te, sem dú vi-
da ne nhu ma, foi ca pi ta ne a do pela Ba hia. Em Sal va-
dor, hoje, dis cu te-se qual é o me lhor car na val. O fato 
é que está lá numa de mons tra ção. E há ain da as
fes tas re li gi o sas. Então, Sal va dor pu xou e vem pu-
xan do essa ban de i ra do Nor des te, gra ças a gran des
equi pes que go ver na ram aque le Esta do, des de o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que trans for-
mou Sal va dor numa das mais en can ta do ras ci da des
do mun do e trans for mou o pró prio Esta do em um
País.

Eu da ria um tes te mu nho so bre Por to Se gu ro.
Cou be ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
ho mem de in ve já vel cul tu ra, co me mo rar os 500
anos do des co bri men to do Bra sil. A co me mo ra ção
ini ci ou-se no Pi a uí, na Ser ra da Ca pi va ra. Uma es tu-
di o sa com cur sos em Sor bon ne com pro vou, por
meio de ins cri ções ru pes tres, que o ho mem pri mi ti-
vo da Amé ri ca lá exis tiu há mais de qua ren ta mil
anos.

Sou tes te mu nha da his tó ria de que a co me mo-
ra ção dos 500 anos de des co bri men to do Bra sil co -
me çou em São Ra i mun do No na to  o Bird con se guiu
re cur sos para ali ins ta lar um mu seu do ho mem ame -
ri ca no.– e ter mi nou em Por to Se gu ro. Aqui está pre -
sen te o Se na dor Cé sar Bor ges, que di ri gia aque le
Esta do com mu i ta com pe tên cia. S. Exª trans for mou
aqui lo que Deus cri ou  que en can tou os por tu gue-
ses  em um ver da de i ro mo nu men to do tu ris mo bra-
si le i ro, com uma das fes tas mais be las da his tó ria
dos 500 anos do Bra sil. S. Exª teve a ou sa dia de
cons tru ir uma ca ra ve la se me lhan te às três pri me i ras
que apor ta ram no Bra sil. Mas isso tudo teve lar gas
pas sa das pelo me ca nis mo de que o Go ver no an te ri-
or se uti li zou, o Pro de tur. Cada Go ver na dor uti li zou
es ses re cur sos de acor do com as suas ne ces si da-
des. Uns cons tru í ram ae ro por tos, fi ze ram sa ne a-
men to, co lo ca ram águas po tá ve is na rua tu rís ti ca;
eu, no Pi a uí, uti li zei to dos os re cur sos em es tra das,
de tal ma ne i ra que o tu ris mo hoje é in ten so no Esta -
do do Pi a uí.

Pri me i ro, o Nor des te todo, como José de Alen -
car de can ta va nos seus ro man ces: “Ver des ma res
bra vi os, bran cas du nas, ven to que nos aca ri cia, sol
que nos tos ta o ano todo!” E, lá no nos so Pi a uí, rio
que nos abra ça!

O li to ral, que é um pólo tu rís ti co do Pi a uí, tem
ape nas 66 km. Esse li to ral, no co me ço da his tó ria, era
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per ten cen te ao Ce a rá. Hou ve uma per mu ta, em que o 
Pi a uí en tre gou a ci da de de Cra te ús e re ce beu o li to ral
pi a u i en se, que era a ci da de an ti ga de Luís Cor re ia.
São 66 km. E o Rio Par na í ba? São 1.458 km. E não
digo que eles nos se pa ram, mas que nos unem ao
Esta do do Ma ra nhão. O Pi a uí tem tam bém fron te i ra de 
22 km com o To can tins, 760 km com a Ba hia, ao sul,
240 km com Per nam bu co e 560 km com o Ce a rá. E a
ex ten são de suas pra i as é de 66 km.

Di fe ren te men te da ma i o ria dos rios, que se
lan çam, como o Ama zo nas, unos no mar, o rio Par -
na í ba se abre, lem bran do a le tra gre ga del ta. Daí a
se cha mar del ta do rio Par na í ba, onde está lo ca li za-
da a ci da de de Par na í ba. Deus quis fa zer ape nas
três gran di o sos del tas no mun do: o do rio Nilo, no
Egi to; o do rio Me kong, na Ásia, che io de guer ras; o
do rio Par na í ba, no Pi a uí, che io de amor.

Não sa be mos gre go, mas di ria que o rio Par -
na í ba se abre em cin co rios, lem bran do uma mão,
com cer te za san ta, que cri ou os cin co rios. Suas si -
nu o si da des fi ze ram nas cer 78 ilhas! Se na dor Cé sar
Bor ges, Fer nan do de No ro nha, que é uma be le za da 
na tu re za, é um ar qui pé la go de 18 ilhas. O del ta do
rio Par na í ba pos sui 78 ilhas. A mais pro fun da é a
Ilha do Caju, que per ten ce ao vi zi nho Esta do do Ma -
ra nhão. E seus do na tá ri os são uma im por tan te fa mí-
lia in gle sa, os Clarks. Um de seus des cen den tes foi
em ba i xa dor e, pela tra di ção de sua fa mí lia, vi veu em 
Pa ris. Ele co nhe ceu o Go ver no de De Ga ul le e, com
esse re la ci o na men to, teve gran de in fluên cia no Ita-
ma raty, por que vi via em Pa ris, na épo ca a ca pi tal do 
mun do. Nes se tem po, Oswal do Ara nha era Mi nis tro
de Ge tú lio Var gas. O Emba i xa dor Clark, pi a u i en se,
des cen den te de in glês, foi o mais jo vem que en trou
no Ita ma raty e, por essa in fluên cia, só per ma ne ceu
em gran des ci da des do mun do: Lon dres, Bu e nos Ai -
res, Tó quio. E ter mi nou sua vida no Va ti ca no, quan -
do teve um cân cer. Vol tou ao Pi a uí no fim de sua
vida e es cre veu um li vro. Nes se li vro, ele diz: “As ci -
da des mais be las do mun do co me çam com a le tra
‘p’: Pa ris e Par na í ba”. O Emba i xa dor Clark es cre veu
isso nas suas me mó ri as.

Srª Pre si den te, que ro con tar tam bém que hou -
ve um Mi nis tro par na i ba no que nin guém o ex ce deu
em in te li gên cia, em hon ra dez e ho nes ti da de e que
foi o guia, a luz do re gi me di ta to ri al: João Pa u lo dos
Reis Ve lo so. Pois bem, Se na dor Cé sar Bor ges, no
iní cio dos anos 70, Reis Ve lo so, Mi nis tro du ran te a
Re vo lu ção de 1964, a luz que gui ou o re gi me re vo lu-
ci o ná rio, es ta va na nos sa ci da de, quan do eu, mu i to
novo, ina u gu ra va um pré dio do cor re io. Ele foi e fez

um selo co me mo ra ti vo de uma das nos sas pra i as,
onde nas ceu Alber to Sil va, da Ilha Gran de de San ta
Isa bel, onde nas ceu o ma i or ju ris ta da his tó ria des te
País, igua lan do-se a Ruy Bar bo sa: Evan dro Lins e
Sil va, que teve a co ra gem de ba nhar este País com
jus ti ça, en fren tan do a di ta du ra. Assim, a pra ia de
Pe dra do Sal foi es tam pa da em um selo. E, no ins-
tan te da que la ina u gu ra ção e quan do se lan ça va o
selo, o Mi nis tro Reis Ve lo so di zia que ali se ria o ter -
ce i ro pólo tu rís ti co do Bra sil. Isso faz mais de 30
anos. Era no co me ço dos anos 70. Eu es ta va com
um copo de uís que na mão e, mu i to jo vem, re-
cém-che ga do do Rio de Ja ne i ro, onde me ha via for -
ma do ci rur gião, ba lan cei o uís que e dis se as sim, do
meu je i to: “O Mi nis tro está de li ran do”. Ele não es ta-
va de li ran do. Eu é que era ig no ran te, e ele era o es -
ta dis ta. Ele via o de sen vol vi men to que es ta mos al-
can çan do, o de sen vol vi men to tu rís ti co do Nor des te.
E ago ra che gou a vez do Pi a uí, che gou o nos so
tem po.

Então, é este o con vi te que que ro fa zer ao Bra -
sil: vi si tem Te re si na nes te fim de se ma na, em seu
car na val fora de épo ca, com os tri os elé tri cos da Ba -
hia. O Ri car do Cha ves, to dos eles es ta rão lá. Se rão
50 mil pes so as numa ca pi tal que é di fe ren te, a pri -
me i ra ca pi tal pla ne ja da des te País, con tan do 150
anos. É de bu tan te, avan ça da em to dos os sen ti dos.
Co lo co só um qua dro: pri me i ro, ela foi cri a da pela in -
te li gên cia do ba i a no Con se lhe i ro Sa ra i va, que veio
de Ser gi pe, pas sou lá, cri ou Te re si na, foi para São
Pa u lo, foi 1º Mi nis tro, Se na dor e 1º Mi nis tro da Gu er-
ra do Pa ra guai. Foi ele que lo ca li zou a Te re si na me -
so po tâ mi ca, en tre dois rios no co ra ção do Esta do.

Con ce do a pa la vra, que está sen do so li ci ta da,
ao Se na dor Cé sar Bor ges, um dos ar tí fi ces des se
de sen vol vi men to tu rís ti co no Nor des te.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Pre za do Se -
na dor Mão San ta, ini ci al men te, agra de ço as pa la-
vras ca ri nho sas que V. Exª des ti na ao meu que ri do
Esta do da Ba hia, em es pe ci al à mi nha pes soa e à
par ti ci pa ção que tive no pro ces so que o nos so Esta -
do tem usu fru í do de con ti nu i da de ad mi nis tra ti va e
de trans for ma ção do tu ris mo em gran de seg men to
eco nô mi co, ge ra dor de em pre go e de ren da para o
povo do nos so Esta do. Não há má gi ca al gu ma na
Ba hia. É cla ro que há a má gi ca ba i a na do nos so
Esta do, que é na tu ral, que Deus nos deu e que o
ho mem aju dou com a sua mis ci ge na ção ra ci al tão
com ple ta exis ten te no nos so Esta do, mas a má gi ca
ma i or foi o en ten di men to dos ho mens pú bli cos ba i a-
nos de que o tu ris mo, sem som bra de dú vi da, é
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aque la in dús tria sem cha mi nés, é a ge ra ção do em -
pre go e ren da. E essa po lí ti ca foi tra ça da e é se gui-
da com de ter mi na ção, com co e rên cia, com in ves ti-
men tos pú bli cos, que se mul ti pli cam com os in ves ti-
men tos pri va dos. Para cada dó lar in ves ti do no se tor
pú bli co, no tu ris mo, há US$3,00 in ves ti dos no se tor
pri va do. O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães ini ci-
ou esse pro ces so, o atu al Go ver na dor Pa u lo Sou to,
que já foi Go ver na dor do Esta do da Ba hia, deu con -
ti nu i da de. Qu an do fui Go ver na dor da Ba hia, tam bém
tive o mes mo en ten di men to, e, por isso, a Ba hia
avan çou. O Esta do da Ba hia é um exem plo para
todo o País e para o Nor des te na área tu rís ti ca, e,
sem som bra de dú vi da, o Nor des te bra si le i ro tem
imen so po ten ci al. V. Exª des cre ve as be le zas do Pi a-
uí, que tive a opor tu ni da de de co nhe cer ao vi si tar a
sua ca pi tal, Te re si na, es tan do lá du ran te o Go ver no
de V. Exª, e sei das be le zas do Del ta do Par na í ba,
des cri to tan tas ve zes por V. Exª em pro sas, ver sos e 
dis cur sos. To dos os Esta dos do Nor des te têm ca pa-
ci da de de avan çar na área de tu ris mo. No en tan to,
ape sar de to dos os es for ços fe i tos pe los Go ver nos
Esta du a is, é ne ces sá rio que haja uma po lí ti ca por
par te do Go ver no Fe de ral que trans for me o tu ris mo
nor des ti no numa ques tão de de sen vol vi men to re gi o-
nal, num ins tru men to de com ba te às de si gual da des
re gi o na is. V. Exª fa lou a res pe i to do Pro de tur, que foi 
um gran de pro gra ma. Foi con ce bi do no Go ver no
pas sa do e des ti nou US$400 mi lhões para os Esta-
dos nor des ti nos de sen vol ve rem sua in fra-es tru tu ra.
Sem in fra-es tru tu ra não há tu ris mo. Sem pra i as des -
po lu í das, sem es tra das, sem sa ne a men to bá si co
não há tu ris mo. Tudo isso foi fe i to, in fe liz men te, Se-
na dor Mão San ta, se guin do uma vi são de que ao
Nor des te es ta vam des ti na dos se to res es pe cí fi cos
como tu ris mos e agri cul tu ra ir ri ga da. As in dús tri as
não es ta vam des ti na das ao Nor des te bra si le i ro.
Com ba te mos essa vi são e ti ve mos vi tó ri as, como a
con quis ta da Ford. 

O SR. MÃO SANTA  (PMDB – PI) – Fi ze mos a
guer ra san ta, a guer ra fis cal. Le va mos a Ford e mais 
178 in dús tri as para o Pi a uí.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Qu e re mos
de sen vol vi men to para to dos os se to res eco nô mi cos:
na agri cul tu ra, em ser vi ços, no tu ris mo e na in dus tri-
a li za ção. No se tor de tu ris mo te mos um pro je to ina-
ca ba do, Se na dor Mão San ta. O Go ver no Fe de ral
com pro me teu-se com um Pro de tur II para o tu ris mo
nor des ti no. São mais US$400 mi lhões. O Pro de tur II, 
que iria dar se qüên cia à in fra-es tru tu ra, está pa ra li-
sa do. Infe liz men te, o Go ver no Fe de ral já tem a as si-

na tu ra des se con tra to de US$400 mi lhões jun to ao
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to, com a
par ti ci pa ção do Ban co do Nor des te. Os Esta dos nor -
des ti nos apre sen ta ram os pro je tos, que já es tão
apro va dos, e a es tra té gia para o em pre go des ses
re cur sos já está de li ne a da por cada Eta do bra si le i ro,
mas, in fe liz men te, por con ta das exi gên ci as do FMI
acer ca de su pe rá vit pri má rio, até hoje não foi efe ti-
va do o in gres so des ses re cur sos e dado o iní cio,
pelo me nos o pon ta pé ini ci al, para a sua apli ca ção.
Nós, Se na do res que re pre sen ta mos o povo do Nor -
des te, te mos de nos unir, como V. Exª está fa zen do,
por meio do seu dis cur so, para exi gir do Go ver no
que o Pro de tur II se trans for me, o mais ra pi da men te
pos sí vel, numa re a li da de. Isso vai sig ni fi car, por um
lado, mais em pre go e mais ren da e, por ou tro, a me -
lho ria da qua li da de de vida do nos so povo, por que,
quan do se faz es tra da, sa ne a men to bá si co, es go ta-
men to sa ni tá rio, abas te ci men to de água, es ta mos
tra tan do des sa me lho ria da qua li da de de vida do
povo. Por tan to, Se na dor Mão San ta, pa ra be ni zo-o
pelo seu dis cur so e pela de fe sa in tran si gen te do
Nor des te. Admi ro tam bém a de fe sa que V. Exª faz
do seu Esta do. Sem pre o vi as sim, qual quer que
seja o fó rum, na Su de ne, no seu Esta do ou em
qual quer ou tro Esta do, está V. Exª des fral dan do a
ban de i ra do Pi a uí. Só pos so apla u di-lo por esse
amor e por essa ad mi ra ção que tem por seu Esta do,
por seu povo. Mu i to obri ga do, Se na dor Mão San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ce-
mos as pa la vras, in cor po ran do-as ao nos so pro nun ci-
a men to. Re co nhe ce mos a li de ran ça da Ba hia no de -
sen vol vi men to de todo nos so Nor des te.

A Srª Pre si den te, Se na do ra Serys, já está
olhan do para o re ló gio. Então, vai di re ta men te para V.
Exª, Srª Pre si den te, o nos so re ca do, já que é do Blo co
de sus ten ta ção do Go ver no. Qu e ro jus ta men te as so-
ci ar as mi nhas pa la vras às de to dos os ou tros nor des-
ti nos: que saia o Pro de tur e que o Go ver no co me ce a
ver re sul ta dos. O povo bra si le i ro quer re sul ta dos.
Cris to tem essa li de ran ça na his tó ria do mun do, nes -
ses 2000 anos, por que, além de pa la vras e dis cur sos,
fez obras, os mi la gres. O Pro de tur vai fa zer con ti nu ar
o pro gres so do tu ris mo no Nor des te, tra zen do ri que-
za, tra ba lho e fe li ci da de para todo o Bra sil.

Era o que ti nha a di zer.

Mas, Srª Pre si den te, de se jo di zer a V. Exª e ao
Ple ná rio que, na quin ta e na sex ta-fe i ra, tive a opor -
tu ni da de de ir ao Esta do de V. Exª, Mato Gros so, a
Cu i a bá, para uma re u nião par ti dá ria, e, em se gui da,
a Dou ra dos, para uma ou tra re u nião par ti dá ria. Devo 
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di zer a V. Exª, ha via tem pos que não ia a Cu i a bá e
fi quei po si ti va men te sur pre so com o que vi por lá:
uma ex plo são de de sen vol vi men to e de pu jan ça. Pa -
ra be ni zo, na pes soa de V. Exª e do Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro, que nos re ce beu em Cu i a bá, em nome do
meu Par ti do, o cres ci men to eco nô mi co dos Esta dos
de Mato Gros so e de Mato Gros so do Sul, pro du to
do cres ci men to da agri cul tu ra, prin ci pal men te da
soja, do mi lho, do al go dão, do ar roz, além da pe cuá-
ria; da qui lo que, em úl ti ma aná li se, sig ni fi ca o acon-
te ci men to mais im por tan te na eco no mia do País que 
é a ge ra ção de su pe rá vits na ba lan ça co mer ci al, a
par tir, fun da men tal men te, da pro du ção agrí co la, res -
pon sá vel por mi lha res de em pre gos. Vi no Esta do
de V. Exª uma ci da de mo der na, de ave ni das lar gas,
de pré di os bem cu i da dos e um povo que me pa re-
ceu com as pec to bom, por que em pre ga do.

Devo di zer a V. Exª que tudo aqui lo que vi e me
ca u sou mu i to or gu lho pre o cu pou-me quan do na re u-
nião, lá na Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do de
Mato Gros so, com gran des, mé di os e pe que nos agri -
cul to res – as sim como o fi ze mos em Dou ra dos –, ob -
ser vei que eles es ta vam im pac ta dos com o fato ocor -
ri do dois dias an tes e que os pre o cu pa va so bre ma ne i-
ra: a re u nião do Pre si den te Lula com o MST, que pre -
sen te ou Sua Exce lên cia com a bola e o boné. O Pre si-
den te, em um ges to de ca va lhe i ris mo, pelo fato de en -
ten der – pen so eu – que es ta va em uma re u nião de
com pa nhe i ros, co lo cou o boné na ca be ça e fez em ba-
i xa das com a bola. Mas esse epi só dio pas sou para a
so ci e da de, para os agri cul to res a men sa gem de to le-
rân cia com os fa tos re gis tra dos pela im pren sa na se -
ma na que ha via pas sa do, ou seja: a in va são de pos -
tos de pe dá gio, de pré di os pú bli cos, os sa ques em ca -
mi nhões que car re ga vam ali men tos, a obs tru ção de
es tra das, etc. Por tan to, ati tu des ilí ci tas es ta vam sen -
do anis ti a das pelo Pre si den te.

Na nos sa re u nião do PFL com os pe que nos,
mé di os e gran des agri cul to res veio à tona a gran de
pre o cu pa ção com o fato ocor ri do no Pa lá cio do Pla -
nal to, por que o Pre si den te da Re pú bli ca – úni co,
diga-se de pas sa gem, na His tó ria do Bra sil, sa í do da
clas se ope rá ria –, tem uma ima gem sim pá ti ca, fra ter-
na, agra dá vel e de quem os bra si le i ros, prin ci pal men-
te os que nele vo ta ram, não es pe ram tal vez a so lu ção
do pro ble ma eco nô mi co, da edu ca ção e da sa ú de,
mas em quem ti nham e têm a cren ça de que irá so lu-
ci o nar – aí o com pro mis so ma i or de Sua Exce lên cia –
o pro ble ma so ci al: o em pre go e a re for ma agrá ria. Tal -
vez seja esse o mo ti vo de o en con tro do Pre si den te
com o MST ter ocor ri do em um cli ma tão des con tra í-

do, a pon to de o di ri gen te do MST, João Pe dro Sté di le,
ao sair, ter de cla ra do que a “pa ra da es ta va ga nha”.

A pre o cu pa ção dos agri cul to res do Esta do de V.
Exª so ma da às ma té ri as ve i cu la das prin ci pal men te
nas te le vi sões e tam bém re gis tra das pe los jor na is no
fi nal de se ma na, re do bra ram o meu re ce io, por que vi
– as sis ti até com áu dio e ima gem – o alis ta men to de
mo ra do res de ci da des do in te ri or que pos su em casa
– no caso, o Pon tal do Pa ra na pa ne ma – em as sen ta-
men tos.

De pre en do, Srª Pre si den te e Srs. Se na do res, um
fato que a mim pre o cu pa mu i to: da re u nião ocor ri da
com o Pre si den te, que fi cou co nhe ci da pelo boné e pela 
em ba i xa da com a bola, o di ri gen te do MST, João Pe dro
Sté di le, saiu di zen do que “a pa ra da es ta va ga nha”. Saiu
fe liz da vida e, no dia se guin te, co me çou a con vo ca ção
de no vos alis ta dos para os as sen ta men tos.

Não hou ve ne nhu ma in for ma ção ofi ci al so bre a
con ver sa en tre os sem-ter ra e o Pre si den te, mas sim
a ma ni fes ta ção de ale gria, após a re u nião, e os alis ta-
men tos no vos. Será que lhes co mu ni ca ram so bre o
es pe tá cu lo do de sen vol vi men to e nós ain da não sa -
be mos? Será que o es pe tá cu lo da re to ma da do cres -
ci men to foi anun ci a do e nós ain da não te mos co nhe-
ci men to? Será que lhes co mu ni ca ram que vai sair a
re for ma agrá ria e nós não to ma mos co nhe ci men to?

Srª Pre si den te, se o Pre si den te tem so lu ções, o
nú me ro de as sen ta dos pode ser au men ta do até por
de sem pre ga dos, pois é com pro mis so do Pre si den te
ge rar dez mi lhões de em pre gos. Ago ra já são dez mi -
lhões e se is cen tos mil, por que os nú me ros acres ce-
ram nos seis pri me i ros me ses do Go ver no Lula. Admi -
to que Sua Exce lên cia te nha fór mu la e so lu ção para
aten der à ques tão do de sem pre go.

(A Srª Pre si den te Serys Slhes sa ren ko faz soar a
cam pa i nha.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Já en cer-
ro, Srª Pre si den te.

Pre o cu pa-me mu i to, pois, como as co i sas fo ram
apre sen ta das, com o fato da re u nião do boné, es ta be-
le ceu-se – e a im pren sa re gis trou – um fato pe ri go sís-
si mo e in con tes tá vel: agri cul to res se ar man do, por um 
lado, e ma ni fes ta ções agres si vas dos sem-ter ra, pelo
ou tro. O Bra sil não ace i ta atos como esse. O Bra sil de -
se ja a lei. O País de mo rou mu i to até che gar ao Esta do
de di re i to, no qual as ins ti tu i ções são for tes.

Então, Srª Pre si den te, es pe ro que o Pre si den te
te nha as so lu ções e que as te nha adi an ta do aos
sem-ter ra, na re u nião do Pa lá cio do Pla nal to – o que
en se jou no vos alis ta men tos e a ma ni fes ta ção de
João Pe dro Sté di le de que iri am “ga nhar a pa ra da”.
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Mas, tam bém es pe ro e de se jo que a de cla ra ção não
seja um se gre do guar da do en tre os sem-ter ra e Sua
Exce lên cia. A Na ção pre ci sa co nhe cer a pro pos ta de
so lu ção; do con trá rio, não te re mos al ter na ti va se não
a ins ta la ção da CPI que in ves ti ga rá fa tos para ini bir a
prá ti ca do ilí ci to, por que essa será a nos sa obri ga ção.

Com a pa la vra, por tan to, Sua Exce lên cia, o Pre si-
den te Lula, para anun ci ar o teor da con ver sa com os
sem-ter ra. Deus que i ra que o Pre si den te te nha anun ci a-
do o es pe ra do mi la gre da re to ma da do cres ci men to.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Val dir Ra upp, por ces -
são do Se na dor Amir Lan do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Srª Pre si den te, eu peço a V. Exª que me con ce da a
pa la vra, como Lí der do PT.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, tão logo o Se na dor Val dir
Ra upp con clua seu pro nun ci a men to, a pa la vra
ser-lhe-á con ce di da, pela Li de ran ça do PT.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to à tri bu na des ta Casa 
para te cer con si de ra ções so bre a si tu a ção atu al ob ser-
va da na es tru tu ra ad mi nis tra ti va do Insti tu to Na ci o nal do 
Se gu ro So ci al – INSS, ca u sa da pela im plan ta ção de
uma nova or ga ni za ção apro va da pelo De cre to nº 4.660,
de 2 de abril de 2003, na qual fo ram re du zi das uni da-
des, car gos e fun ções na en ti da de, prin ci pal men te em
suas re pre sen ta ções es ta du a is e agên ci as, com re fle-
xos sen sí ve is no seu fun ci o na men to e gra ves pre ju í zos
para o aten di men to e para os ser vi ços pres ta dos aos ci -
da dãos, seus usuá ri os.

Des de 1992, o INSS vem sen do ví ti ma de alar -
man te en xu ga men to da sua má qui na ad mi nis tra ti va,
em face das cons tan tes al te ra ções da sua es tru tu ra,
ten do como con se qüên cia o agra va men to dos pro ble-
mas exis ten tes e que se re fle tem no aten di men to e
ser vi ços pres ta dos aos tra ba lha do res pela Pre vi dên-
cia So ci al. Já a de man da au men tou para 21 mi lhões
de apo sen ta do ri as e pen sões.

A si tu a ção é drás ti ca, ba se a da em da dos do
pró prio Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al, os qua is re-
ve lam que, nos úl ti mos oito anos, o INSS so freu uma
re du ção de 12 mil ser vi do res, cer ca de 20% da for ça
de tra ba lho, sem qual quer re po si ção. No mes mo pe -
río do, cres ce ram sig ni fi ca ti va men te os be ne fí ci os
con ce di dos de apo sen ta do ri as e pen sões, com o cor -
res pon den te acrés ci mo na car ga de tra ba lho dos ser-
vi do res pre vi den ciá ri os.

Aliás, es ses ser vi do res, que res pon dem pelo
fun ci o na men to da má qui na ar re ca da do ra e pres ta do-
ra de be ne fí ci os pre vi den ciá ri os aos tra ba lha do res
bra si le i ros, es tão en qua dra dos em di ver sos car gos
efe ti vos, numa car re i ra pre vi den ciá ria frag men ta da e
de ses tru tu ra da, re ce ben do re mu ne ra ções das mais
ba i xas atri bu í das pelo Go ver no Fe de ral, sem qual-
quer pers pec ti va de me lho ria e com um cres cen te e
gi gan tes co au men to de car ga de tra ba lho.

Srª Pre si den te, o ce ná rio a que me re fi ro é ain da
mais pre o cu pan te nes ta nova es tru tu ra do INSS,
apro va da pelo De cre to 4.660, de 2003, a qual, se gun-
do es tu dos da Asso ci a ção Na ci o nal dos Ser vi do res
da Pre vi dên cia So ci al, pro vo ca a re du ção em qua se
mil uni da des do sis te ma, sen do 90% des se en xu ga-
men to em ní vel es ta du al, in clu si ve com a ex tin ção de
tre ze Ge rên ci as-Exe cu ti vas Re gi o na is.

O en xu ga men to ocor re qua se so men te nos di -
ver sos Esta dos bra si le i ros, pois a es tru tu ra da Di re to-
ria Co le gi a da do INSS, em Bra sí lia, man te ve-se inal -
te ra da, nos ter mos do mes mo de cre to.

Por ou tro lado, en quan to o INSS é re du zi do, o
Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al cres ce cada vez
mais, ten do sido re cen te men te acres ci dos vin te no-
vos car gos de DAS, sen do seis DAS-5 e ca tor ze
DAS-4, em de cor rên cia da apro va ção de uma nova
es tru tu ra, pelo De cre to nº 4.687, no dia 29 de abril
pas sa do.

Tra ta-se de uma cla ra dis tor ção que pri vi le gia
uma eli te bu ro crá ti ca em de tri men to da es tru tu ra fun -
ci o nal do ór gão e das uni da des res pon sá ve is pelo
aten di men to e ser vi ços pres ta dos da Pre vi dên cia So -
ci al para o tra ba lha dor bra si le i ro.

Para que se te nha uma idéia, no meu Esta do de
Ron dô nia, a es tru tu ra do INSS, de po is de mo di fi ca da
pelo ci ta do de cre to, está ab so lu ta men te in su fi ci en te
para o aten di men to à po pu la ção do Esta do, com as
gra ves con se qüên ci as de cor ren tes des sa si tu a ção.

Igual men te, os ze lo sos e de no da dos ser vi do res
do Insti tu to, em Por to Ve lho, ca pi tal do meu Esta do, e
de ma is ci da des de Ron dô nia, sen tem-se des pres ti gi-
a dos e ca ren tes de in fra-es tru tu ra para pres ta ção
des se que é um dos mais re le van tes com pro mis sos
so ci a is do Esta do e que tem sido con si de ra do em ble-
má ti co pelo atu al Go ver no.

Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos em ple na dis -
cus são de uma re for ma pre vi den ciá ria, e a ques tão
de sua ope ra ci o na li za ção não pode e não deve ser
es que ci da, pois to das as de ci sões que o Con gres so
Na ci o nal irá pro du zir du ran te o ano em cur so até a
apro va ção da Emen da Cons ti tu ci o nal só se ma te ri a li-
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za rão quan do o INSS ti ver con di ções de tra ba lhar efi-
ci en te men te, de acor do com o novo pre vi den ciá rio
pre ten di do.

Srª Pre si den te, para con clu ir este tema, res sal to
que as uni da des des cen tra li za das do INSS de ve rão
ser for ta le ci das em seus re cur sos hu ma nos e ins tru-
men ta li za das, para que as ações ope ra ci o na is do
Insti tu to se jam áge is e des ti na das a re fle tir a le gis la-
ção e a sub si di ar a po pu la ção com to das as in for ma-
ções ne ces sá ri as à im plan ta ção e ma nu ten ção de um 
sis te ma efe ti va men te com pro me ti do com a so ci e da-
de bra si le i ra.

Srª Pre si den te, usan do par te do tem po que ain -
da me res ta, abor da rei um tema que hoje está sen do
mu i to de ba ti do no País: a ques tão da Ama zô nia e do
meio am bi en te do Bra sil e do mun do que con si de ro
ne ces sá rio para a so bre vi vên cia da es pé cie hu ma na
e de ou tras es pé ci es.

O des ma ta men to nos Esta dos da re gião Nor te
ain da não atin giu 30% da área ter ri to ri al. No Esta do
do Ama zo nas, que re pre sen ta qua se um ter ço do ter -
ri tó rio na ci o nal, fo ram des ma ta dos ape nas 2% até o
pre sen te mo men to. Portan to, 98% do ter ri tó rio ama -
zo nen se es tão in tac tos. Ne nhum país pos sui um
Esta do de di men são igual ao do Ama zo nas; pelo con -
trá rio, o Esta do do Ama zo nas é ma i or do que mu i tos
pa í ses do mun do e pos sui uma área equi va len te à
qua se me ta de da Eu ro pa, que abran ge mais de 30
pa í ses. Por tan to, nes te mo men to, não po de mos ser
os vi lões do meio am bi en te mun di al.

No meu Esta do, Ron dô nia, que tem du zen tos e
qua ren ta e dois mil qui lô me tros qua dra dos, até o mo -
men to, fo ram des ma ta dos ape nas 24%.

Há trin ta anos, pro pa gan da do go ver no do meu
Esta do e do Go ver no Fe de ral, que, à épo ca, era mi li-
tar, in cen ti vou o as sen ta men to de pe que nos pro du to-
res. Con vi da ram pes so as de ou tros Esta dos para
ocu par a Ama zô nia e Ron dô nia. Te nho cer te za, Sra.
Pre si den te, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, que, no
Mato Gros so, tam bém hou ve esse cha ma men to: va -
mos in te grar para não en tre gar. Nes sa épo ca, tal vez o 
medo fos se o mes mo de hoje: a in ter na ci o na li za ção
da Ama zô nia. Já se dis cu te nas es co las ame ri ca nas e 
em ou tros pa í ses do mun do a in ter na ci o na li za ção da
Ama zô nia, fato que não po de mos ace i tar.

Assen ta ram em Ron dô nia, Srs. Se na do res, no -
ven ta mil pro du to res ru ra is. Tal vez, des se nú me ro, oi -
ten ta mil se jam pe que nos pro du to res que ocu pa ram
21 al que i res de ter ra, so man do cin qüen ta hec ta res,
ou cin qüen ta al que i res, so man do cem hec ta res. Atu -
al men te, ou seja, trin ta anos de po is, não há ape nas
uma fa mí lia nes se lote, mas três ou qua tro, pois os fi -

lhos dos pro du to res se ca sa ram, cons ti tu í ram no vas
fa mí li as e ocu pa ram par te des sa ter ra.

Qu e re mos, sim, a pre ser va ção da Ama zô nia.
Ron dô nia tem um zo ne a men to agro e co ló gi co e so ci-
o e co nô mi co que pre vê, de po is de de li mi ta do, a pre-
ser va ção de 70% do ter ri tó rio do Esta do. E va mos
usar ape nas 30% para ex plo rar a ter ra, ge rar ri que za,
re ce i ta para o nos so povo, para es sas fa mí li as que lá
fo ram as sen ta das há 30, 40 anos. 

Não pode, de um mo men to para ou tro, o Go ver-
no pas sa do se ren der a pres sões de or ga ni za ções
não-go ver na men ta is, prin ci pal men te es tran ge i ras, e
ba i xar me di das pro vi só ri as, como a Me di da Pro vi só-
ria n° 2.180, de po is, MP 2.166, es ta be le cen do que
es sas fa mí li as que re ce be ram um lote do Incra para
des ma tar 50%, o que era au to ri za do por aque le ór -
gão, não pos sam mais usar aque le per cen tu al mas
ape nas 20% das pro pri e da des e de i xar 80% para pre -
ser va ção.

Além dis so, quem der ru bou além dos 20% vai
ter que re flo res tar, e di zem que o Basa vai em pres tar
o di nhe i ro. Eu que ro ver para crer o Basa em pres tan-
do di nhe i ro para 80, 90 mil pe que nos pro du to res re -
flo res ta rem o que já foi der ru ba do com per mis são da
lei. Se hoje ain da es tão des ma tan do em Ron dô nia e
em ou tros Esta dos da Ama zô nia, e se es tão des ma-
tan do ile gal men te – que ro crer que todo des ma ta-
men to seja le gal, que o Iba ma e as se cre ta ri as de
Esta do es te jam au to ri zan do com a li cen ça am bi en tal,
de quem é a cul pa? Se não es ti ver sen do des ma ta do
le gal men te, com au to ri za ção do Iba ma e das se cre ta-
ri as de meio am bi en te dos Esta dos, de quem é a cul -
pa? É do pró prio Iba ma, do pró prio Go ver no, que não
está fis ca li zan do a con ten to.

Então, não po de mos hoje ser ta cha dos de vi lões
das que i ma das, do des ma ta men to. Vem ago ra, re-
cen te men te, mais uma or ga ni za ção, Con ser va ti on
Inter na ti o nal, que nem sei de onde é, nem quem são
seus di ri gen tes, pe din do à Mi nis tra do Meio Ambi en te
e ao Go ver no Lula que de cre tem que, du ran te qua tro
anos, não se der ru be mais uma ár vo re na Ama zô nia,
no Bra sil.

Meu Deus! Quem vai di tar as re gras do uso da
ter ra nes te País? Se rão as or ga ni za ções não-go ver-
na men ta is, prin ci pal men te essa, com alta in fluên cia
de ou tros pa í ses? Por que o Go ver no ame ri ca no não
as si nou o Pro to co lo de Kyo to para não po lu ir a at mos-
fe ra, para di mi nu ir a emis são de gás car bô ni co? Não
o as si nou e não vai as si ná-lo tão cedo, por que o seu
país é o que mais po lui, é o mais in dus tri a li za do e o
mais rico do mun do. Qu in ze mi lhões de ame ri ca nos
de têm o ca pi tal cor res pon den te ao de dois bi lhões de
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pes so as do glo bo ter res tre, Se na dor Mão San ta. Ape -
nas quin ze mi lhões de ame ri ca nos, têm mais ren da,
têm mais ri que za do que dois bi lhões de ha bi tan tes
da Ter ra. Em nos so País há qua ren ta mi lhões de bra -
si le i ros vi ven do aba i xo da li nha da po bre za e vão di -
zer que não po de mos mais usar as nos sas ter ras
para o sus ten to das nos sas fa mí li as?

Fica aqui esse ape lo ao Go ver no bra si le i ro e à
Mi nis tra do Meio Ambi en te, Ma ri na Sil va, para que
não de i xe mos, mais uma vez, os es tran ge i ros di ta-
rem as re gras em nos so País.

Era o que ti nha a di zer, Srª Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no, pela li de ran ça do PT, 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. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT –
RJ. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pou co, o Se na dor
José Agri pi no, fa lan do pela Opo si ção, ma ni fes tou a
sua pre o cu pa ção com a ten são que ob ser vou em re -
u niões ha vi das em Cu i a bá, ter ra tão bem re pre sen-
ta da pela Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, cli ma esse
re tra ta do nos no ti ciá ri os ul ti ma men te ve i cu la dos
pela im pren sa, e tam bém em al guns epi só di os que
ocor rem no ter ri tó rio na ci o nal, que re fle tem cer to re -
cru des ci men to de ten são, há mu i to exis ten te no
cam po.

A ten são no cam po do Bra sil exis te há al gu mas
dé ca das. Des de o Go ver no João Gou lart, de pos to
para a ins ta u ra ção do re gi me mi li tar, já se ob ser va va
a re i vin di ca ção da re for ma agrá ria como uma das
fon tes ge ra do ras de ten são so ci al e po lí ti ca no País.
É lon ga essa his tó ria de atra so da so ci e da de e da
eco no mia bra si le i ra em re la ção ao tema fun da men-
tal da dis tri bu i ção des se pa tri mô nio gi gan tes co, que
é a ter ra bra si le i ra. Tra ta-se de uma das dis tri bu i ções
mais con cen tra das do mun do atu al, e pre ci sa ser
des con cen tra da por meio das ações da re for ma
agrá ria. Essa é uma re i vin di ca ção de dé ca das, que
gera ten são qua se per ma nen te no cam po e que atin -
giu pa ro xis mos mu i to pre o cu pan tes, não ape nas
hoje, quan do há cer to re cru des ci men to na ten são no 
cam po. Em tem pos pas sa dos, hou ve ma ni fes ta ções
ex plo si vas de ten são no cam po, que che gou à re a li-
za ção de mas sa cres que tan to de ne gri ram a ima-
gem bra si le i ra pe ran te o mun do e tan to pes si mis mo

ins ta u ra ram na so ci e da de bra si le i ra quan to à pos si bi-
li da de de so lu ção des se pro ble ma.

Quer di zer, a ten são que hoje ob ser var mos é o
iní cio de re to ma da de um fe nô me no que, há dé ca-
das, se ob ser va no Bra sil, com ma i or ou me nor in -
ten si da de, con for me se avan ça no aten di men to
des sa re i vin di ca ção fun da men tal, que é a re for ma
agrá ria.

Com a ele i ção do Pre si den te Lula, ob vi a men te
essa ten são his tó ri ca no cam po re du ziu e por uma
ra zão mu i to sim ples: ha via um com pro mis so e a
con fi an ça dos tra ba lha do res que que rem ter ra para
cul ti var em be ne fí cio pró prio e de suas fa mí li as. Ha -
via a con fi an ça dos tra ba lha do res nos com pro mis-
sos his to ri ca men te as su mi dos pelo Pre si den te Lula 
e pelo Par ti do de S. Exª, o Par ti do dos Tra ba lha do-
res, e por toda a Co li ga ção que sus ten tou essa
cam pa nha. Então, nada mais na tu ral tam bém do
que cer to ar re fe ci men to da ten são em ma ni fes ta-
ção de con fi an ça nos com pro mis sos as su mi do pelo 
Pre si den te Lula.

Pas sa ram-se seis me ses. O Go ver no teve de
en fren tar uma si tu a ção ex tre ma men te gra ve na área
eco nô mi ca, com um ris co de de ses ta bi li za ção, que
efe ti va men te ocor reu. Para su pe rar esse ris co, ado -
tou uma po lí ti ca mo ne tá ria e fis cal mu i to res tri ti va e,
é cla ro, não foi pos sí vel aten der, no rit mo das ex pec-
ta ti vas ge ra das, ao avan ço da re for ma agrá ria, con -
for me os tra ba lha do res sem ter ra es pe ra vam, dada a 
con fi an ça que ti nham no Pre si den te e em seu Par ti-
do.

É cla ro que com o des com pas so en tre a ex pec-
ta ti va e a pos si bi li da de de aten di men to nes ses pri me-
i ros seis me ses de gra ve res tri ção fi nan ce i ra, fis cal e
mo ne tá ria, a ten são vol tou a cres cer. E o que fez o
Pre si den te? Cha mou os lí de res do MST para uma ex -
pli ca ção. Nada mais na tu ral, nada mais cons tru ti vo e
nada me lhor para di mi nu ir a ten são, que cor ria ris co
de agra var-se. Agiu o Pre si den te de for ma ab so lu ta-
men te res pon sá vel, re co nhe cen do que ha via mo ti vos
para o re cru des ci men to da ques tão. Cha mou os lí de-
res e ex pli cou-lhes a si tu a ção do País, mos tran-
do-lhes que os com pro mis sos es ta vam de pé, mas
que, nos seis pri me i ros me ses, da das as res tri ções
eco nô mi cas que en con tra ra, não ti nha sido pos sí vel
aten dê-los no rit mo es pe ra do.

Des sa for ma, o Pre si den te não fez mais do que
pro du zir a dis ten são. E fez mu i to bem! Ao pro du zir a
dis ten são, foi ab so lu ta men te en fá ti co em, mais de
uma opor tu ni da de, afir mar o seu res pe i to à lei, isto é,
re pe ti das ve zes, Sua Exce lên cia e seus au xi li a res
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dis se ram que tudo será fe i to den tro da lei. Fora da lei,
nada po de rá ser fe i to de cons tru ti vo e o Go ver no não
to le ra rá qual quer ação des se tipo. Isso foi dito de for -
ma ab so lu ta men te cla ra para a po pu la ção.

É cla ro que es pe cu la ções apa re cem aqui e ali
so bre o que te ria sido dito, mas, con cre ta e ob je ti va-
men te, o fato foi este: o Pre si den te con vo cou os lí de-
res ten do em vis ta o re cru des ci men to da ten são;
con vo cou-os para dar-lhes uma ex pli ca ção e ama i-
nar os âni mos, para que a re for ma agrá ria pos sa, en -
fim, ga nhar novo rit mo a par tir do se gun do se mes tre,
com a me lho ria da si tu a ção eco nô mi ca.

O que hou ve foi pre ci sa men te isso, Srª Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, e esta é a ra zão da mi -
nha in ter ven ção hoje.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Srª Pre -
si den te, gos ta ria de usar da pa la vra, como vice-Lí -
der do Blo co da Mi no ria, pelo pra zo de cin co mi nu-
tos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Como vice-Lí der do Blo co da Mi no ria, con ce do a pa -
la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges, 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. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, na ver da de, o País in te i ro, hoje, está 
de vi da men te pre o cu pa do com a ques tão no cam po,
a qual foi ele va da a um ní vel in su por tá vel pelo MST. E
por mais que se es for ce o no bre Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no em di zer que o Pre si den te da Re pú bli ca pro -
cu rou o diá lo go para ama i nar es sas ten sões, isso não 
foi trans for ma do num fato que des se à Na ção esse
tipo de tran qüi li da de, por que a con ver sa do Pre si den-
te da Re pú bli ca com as li de ran ças do MST não foi ex -
plí ci ta, não foi trans for ma da em acor dos e com pro-
mis sos, em que o MST as su mis se, do ra van te, não
con ti nu ar as suas ações que con tra ri am a lei, que efe -
ti va men te são ao ar re pio do Esta do de di re i to que vi -
ve mos. Essa é a re a li da de.

O que se no ti ci ou ao País in te i ro foi o Pre si den te
da Re pú bli ca ter usa do o boné do MST e dado uma bo -
la cha na boca de um dos di ri gen tes. O re sul ta do da re u-
nião, se hou ve acor dos ou com pro mis sos, não foi ex pli-
ci ta do. Toda a Na ção bra si le i ra está ex tre ma men te pre -
o cu pa da e in se gu ra com essa si tu a ção, a pon to de hoje
ler mos as se guin tes de cla ra ções, fe i tas no jor nal O Glo -

bo por um Se na dor que foi Pre si den te des ta Casa e
que com põe a base do Go ver no, o Se na dor Ra mez Te -
bet. Ini cia ele o ar ti go da se guin te for ma:

O país está na imi nên cia de acen der
a ma i or fo gue i ra de sua his tó ria con tem po-
râ nea: a dos con fli tos no cam po, cuja le-
nha está sen do em pi lha da, a cada dia, por 
tra ba lha do res sem ter ra, ins tru men ta li za-
dos por li de ran ças sem com pro mis sos
com a nor ma li da de de mo crá ti ca e por fa-
zen de i ros que já co me çam a for mar e a
de sen vol ver mi lí ci as com a fi na li da de de
en fren tar as cons tan tes in va sões de suas
pro pri e da des.

A cri se no cam po se aden sa, tan to
pelo fato de que o Go ver no quer evi tar o en -
fren ta men to di re to com as for ças do MST, já 
em in ten so pro ces so de mo bi li za ção em
mais de 10 uni da des fe de ra ti vas, como pela
ma ne i ra ne gli gen te com que as au to ri da des
es ta du a is es tão en ca ran do os man da dos ju -
di ci a is de de so cu pa ção das ter ras. (...)

O Go ver no está to tal men te iner te em
re la ção à ques tão do cam po. Não per ce be
que, se não cu i dar do pro ble ma ime di a ta-
men te, es ta rá ma tan do a ga li nha dos ovos
de ouro da eco no mia bra si le i ra. Per ma ne ce
no ter re no es té ril de dis cus sões in con se-
qüen tes. E per de a hora de trans for mar o
de ba te em ações con cre tas. (...)

O tris te de todo esse epi só dio é ve ri fi-
car que a idéia da re for ma agrá ria, se me a da
como ma triz de de sen vol vi men to com jus ti-
ça so ci al, está se trans for man do em caso
de po lí cia, es ca pan do ao con tro le do Esta do
e pro je tan do con se qüên ci as ne bu lo sas so-
bre a paz e a pro du ti vi da de do cam po.

Essa é a re a li da de, Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no, dita por um mem bro da base do seu Go ver-
no, Se na dor Ra mez Te bet, do PMDB, que in cor po-
ra mos in te i ra men te, pela jus te za de suas pa la vras
co lo ca das nes se ar ti go, pu bli ca do hoje, no jor nal
O Glo bo.

Um Go ver no que se diz pri ma do pelo so ci al, que 
tem o so ci al como ins tân cia ma i or, que pre pa ra uma
re for ma agrá ria por que cri ti ca va a re for ma agrá ria fe i-
ta pelo Go ver no pas sa do – que, bem ou mal, as sen-
tou mi lha res de bra si le i ros; um Go ver no que, em 6
me ses, as sen tou ape nas 4 mil, pro me te para o 2º se -
mes tre 60 mil as sen ta men tos, que to dos sa be mos
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ine xe qüí vel, pois fal tam re cur sos or ça men tá ri os. Isso
é fal ta de ação con cre ta. Não adi an ta re ce ber no Pa -
lá cio do Pla nal to o MST, que está con tra ri an do o re gi-
me de di re i to, in va din do as ter ras e tra zen do in tran-
qüi li da de. Se ria pro du ti vo se Sua Exce lên cia ti ves se
uma pa u ta, uma agen da de com pro mis sos, o MST
cum pris se as leis exis ten tes e o Go ver no cum pris se a 
sua par te fa zen do a re for ma agrá ria, tão ne ces sá ria
para a ca ma da so ci al mais po bre da nos sa po pu la-
ção. Ape nas com pi ro tec nia, não che ga re mos à de se-
ja da paz no cam po.

Hoje a re a li da de é essa. O no bre Lí der do PFL, 
Se na dor José Agri pi no Maia, trou xe a esta Casa
essa pre o cu pa ção. Sem som bra de dú vi da, este
será não um as sun to se ri ís si mo, mas um as sun to
gra vís si mo para todo o País, se efe ti va men te o Go -
ver no não cu i dar de cum prir a lei, de não exi gir do
MST o cum pri men to dos prin cí pi os de mo crá ti cos,
do res pe i to à le gis la ção exis ten te em to das as Uni -
da des Fe de ra ti vas.

Hoje to dos es tão pre o cu pa dos com essa gra ve
ques tão. Os Se na do res têm o di re i to e, mais do que o
di re i to, o de ver de vir a esta Casa de nun ci ar esse es -
ta do que hoje, in fe liz men te, está so fren do a po pu la-
ção em todo o País.

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

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
No tem po que nos res ta da ses são, con ce do a pa la-
vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Srª Pre si den ta, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko,
Srªs e Srs. Se na do res, tes te mu nhei, hoje pela ma-
nhã, o ex tra or di ná rio em ba te no Co mi tê Olím pi co Bra -
si le i ro en tre a Pre fe i ta Mar ta Su plicy, o Go ver na dor
Ge ral do Alckmin, o Se cre tá rio Jor ge Wi lhe im, o Se-
cre tá rio da Ju ven tu de, Espor te e La zer do Esta do de
São Pa u lo, Lars Gra el, o Se cre tá rio de Espor tes da
Pre fe i tu ra, o Pre fe i to Cé sar Maia, a Go ver na do ra Ro -
si nha Mat he us e seus res pec ti vos Se cre tá ri os. Não
pude as sis tir a to das as ex po si ções, sim ples men te
bri lhan tes, por que nós, re pre sen tan tes de São Pa u lo,
ti ve mos que nos man ter au sen tes du ran te a ex po si-
ção do Pre fe i to Cé sar Maia e da Go ver na do ra Ro si-
nha Mat he us.

Foi do mais alto ní vel o em ba te en tre as duas ma i-
o res ci da de bra si le i ras, Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo, que
dis pu ta ram à can di da tu ra à sede dos Jo gos Olím pi cos

de 2012. Vo ta ram 34 re pre sen tan tes – 23 vo tos para o
Rio de Ja ne i ro e 10 para São Pa u lo –, hou ve uma abs -
ten ção, ten do ven ci do a ci da de do Rio de Ja ne i ro, co-
nhe ci da por ser efe ti va men te ma ra vi lho sa.

Qu e ro aqui afir mar é que não foi fá cil para São
Pa u lo ten tar ven cer, ain da mais na sede do BNDES,
no Rio de Ja ne i ro, mas é cla ro que aqui te mos que
res pe i tar a de ci são do Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro.

Qu a se que me sen ti, Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no Bra ga, numa si tu a ção de ser tão di fí cil para
São Pa u lo ven cer como para o San tos ven cer o
Boca Jú ni ors no Bo ca ne ra, ta ma nho era o cli ma no
Rio de Ja ne i ro a fa vor da ci da de ma ra vi lho sa. To ma-
da a de ci são, ago ra o es pí ri to olím pi co deve pre si-
dir.

Cre io que é im por tan te a união de to dos nós
bra si le i ros, in clu si ve pa u lis ta nos e pa u lis tas, para dar
toda for ça à ci da de do Rio do Ja ne i ro na dis pu ta com
as ou tras ci da des que irão tam bém con cor rer pro xi-
ma men te. São ci da des com enor mes re cur sos, in clu-
si ve na área es por ti va, como Nova Ior que, Lon dres,
Pa ris, Mos cou, Ma dri, Le ip zig, Istam bul e Ha va na e
ain da ci da des do Ca na dá.

O Se cre tá rio da Ju ven tu de, Espor te e La zer do
Esta do de São Pa u lo, Lars Gra el, e a Se cre tá ria de
Espor te e La zer da Pre fe i tu ra de São Pa u lo, Ná dia
Cam peão, fi ze ram apre sen ta ções bri lhan tes, tec ni-
ca men te mu i to bem fe i tas, de fen den do a can di da tu-
ra da ci da de como sede dos jo gos olím pi cos de
2.012. Apro ve i to a opor tu ni da de para cum pri men tar
a co or de na ção e união da Pre fe i ta Mar ta Su plicy e
do Go ver na dor Ge ral do Alckmin, em que pese es ta-
rem pres tes a uma dis pu ta no ano que vem. No en -
tan to, nes te caso, uni ram-se para de fen der a can di-
da tu ra da ca pi tal do Esta do. Esse fato va lo ri za ain da
mais a es co lha do Rio de Ja ne i ro, essa lin da ci da de,
que por cer to me re ce rá o apo io de to dos nes sa dis -
pu ta. Cum pri men to o Pre si den te do Co mi tê Olím pi co
Bra si le i ro, Car los Arthur Nuz man, pela for ma como
tudo foi con du zi do, e tam bém o Mi nis tro de Espor tes
Agne lo Qu e i roz.

Tam bém acho mu i to im por tan te que o Pre si den-
te Lula e o Mi nis tro Agne lo Qu e i roz ve nham dar apo io,
como já vêm dan do, efe ti va men te, para que o Bra sil
seja a sede das Olim pía das de 2012.

Apro ve i to a opor tu ni da de para fa zer uma con si-
de ra ção a res pe i to do em ba te des ta tar de, di an te
dos pro nun ci a men tos dos Se na do res José Agri pi no
e Cé sar Bor ges e que me re ce ram a re fle xão do Se -

17304 Ter ça-fe i ra  8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL440     



na dor Ro ber to Sa tur ni no so bre o MST, a re for ma
agrá ria e o epi só dio em que o Pre si den te da Re pú bli-
ca re ce beu João Pe dro Sté di le, Gil mar Ma u ro e os
ou tros co or de na do res do Mo vi men to dos Tra ba lha-
do res Ru ra is Sem Ter ra. Des de 1984, te nho acom -
pa nha do de per to...

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Um ins tan te, por fa vor, Se na dor Edu ar do Su plicy.
Con ce do a V. Exª mais três mi nu tos para o tér mi no de
seu pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Obri ga do.

Te nho acom pa nha do de per to o nas ci men to, o
for ta le ci men to e a im por tân cia des se mo vi men to so -
ci al, que foi já qua li fi ca do por Cel so Fur ta do como um
dos mo vi men tos so ci a is mais im por tan tes da His tó ria
do Bra sil. Inclu si ve, Cel so Fur ta do mu i tas ve zes res -
sal tou como era bom para o Bra sil que hou ves se um
nú me ro tão gran de de pes so as que ren do tra ba lhar na 
ter ra, par ti ci pan do des sa ba ta lha pela ter ra pro me ti-
da, como ali no Li vro do Êxo do, tam bém uma ba ta-
lha por jus ti ça.

O fato de o Pre si den te tê-los re ce bi do com sim -
pa tia, in clu si ve com a bola de fu te bol, brin can do com 
a mesa, e co lo can do o cha péu do MST, deve ser vis -
to como um ato de boa-von ta de. Lem bre mo-nos de
que o Pre si den te Lula es te ve em lu ga res como a
Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria, es te ve na Fe-
de ra ção Bra si le i ra dos Ban cos (Fe bra ban), es te ve
na sede da Bo ves pa (Bol sa de Va lo res de São Pa u-
lo), nos cen tros ma i o res do ca pi ta lis mo, nos cen tros
da eli te bra si le i ra; es te ve, na se ma na pas sa da, por
oca sião da dis tri bu i ção dos prê mi os da re vis ta Exa -
me aos prin ci pa is em pre sá ri os bra si le i ros. Ali abra -
çou aque le que é con si de ra do o ma i or em pre sá rio
bra si le i ro, ven ce dor de al guns dos prê mi os da re vis-
ta Exa me, Anto nio Ermí rio de Mo ra es; teve a opor tu-
ni da de de cum pri men tar os ven ce do res da Mah le
Me tal Leve SA., que foi con si de ra da a em pre sa mais
sig ni fi ca ti va, que teve o me lhor de sem pe nho no ano
pas sa do. Em to das es sas opor tu ni da des, o Pre si-
den te foi ex tre ma men te afá vel e amá vel com em pre-
sá ri os. O fato de Sua Exce lên cia ser amá vel com tra -
ba lha do res ru ra is sig ni fi ca a com pre en são pelo Pre -
si den te Lula da im por tân cia des te mo vi men to, não
sig ni fi ca ne ces sa ri a men te que es te ja a apla u dir este 
ou aque le exa ge ro do MST. Por tan to, sig ni fi ca a von -
ta de do Pre si den te de es tar di a lo gan do com os tra -
ba lha do res, in clu si ve, de co lo car num lado da mesa

o MST e, de ou tro lado os pro pri e tá ri os, os fa zen de i-
ros. Inclu si ve, eu gos ta ria de res sal tar que nós, do
Par ti do dos Tra ba lha do res, gos ta ría mos tam bém
que o Se na do Fe de ral ve nha a ser um dos pon tos de
diá lo go, de ca ta li sa ção de uma re for ma agrá ria pa cí-
fi ca e ade qua da. Isso po de rá ser fe i to se esta co mis-
são par la men tar de in qué ri to pro pos ta pelo Lí der
Arthur Vir gí lio, que já ob te ve 34 as si na tu ras, ti ver um
ca rá ter que não seja sim ples men te o de de mo ni za-
ção do MST, mas de um exa me da es tru tu ra fun diá-
ria tão con cen tra da no Bra sil.

Lem bre mo-nos que se nos so co e fi ci en te Gini de 
de si gual da de se apro xi ma de 0,60 – um dos ma i o res
do mun do – uma das ra zões para isso é jus ta men te a
de si gual da de da pro pri e da de da ter ra no Bra sil, cujo
ín di ce se apro xi ma de 0,80.

Por tan to, se qui ser mos mo di fi car esse qua dro
pre ci sa mos efe ti va men te re a li zar a re for ma agrá ria
como um dos ins tru men tos prin ci pa is de re a li za ção
de jus ti ça em nos so País.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te Serys Slhes sa-
ren ko.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko)
Obri ga da, Se na dor Edu ar do Su plicy.

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 533, DE 2003

Re quer voto de apla u so aos gru pos
fol cló ri cos ca pri cho so e Ga ran ti do, pela
no tá vel par ti ci pa ção no Fes ti val de Pa rin-
tins, do Ama zo nas.

Re que i ro, 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 pela des -
lum bran te exi bi ção dos gru pos fol cló ri cos Ca pri-
cho so, clas si fi ca do em pri me i ro lu gar, e Ga ran ti do,
no 38º Fes ti val Fol cló ri co de Pa rin tins, no Ama zo-
nas. Re que i ro mais, que o Voto de Apla u so seja co -
mu ni ca do aos di ri gen tes e ar tis tas dos gru pos, ao
Pre fe i to Mu ni ci pal de Pa rin tins e ao Go ver no do
Esta do do Ama zo nas.

Jus ti fi ca ção

As ho me na gens que ora for mu la mos jus ti fi cam-se
pelo sig ni fi ca do do Fes ti val Fol cló ri co de Pa rin tins, que
este ano re a li zou sua 38ª apre sen ta ção. Por ser uma
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das mais re pre sen ta ti vas ma ni fes ta ções da arte po pu lar
do País, na área do fol clo re e de exal ta ção às tra di ções
po pu la res na ci o na is, o Fes ti val de Pa rin tins vem atu an-
do so bre tu do em fa vor da cul tu ra bra si le i ra.

Sala das Ses sões, 7 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) – A 
Pre si dên cia en ca mi nha rá o voto de apla u so so li ci ta 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 Val dir
Ra upp.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 534, DE 2003

Se nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Re que i ro, nos ter mos do art. 256, in ci so I, do

Re gi men to Inter no, a re ti ra da do PLS de mi nha au to-
ria nº 202, de 2002, que al te ra a Lei nº 6.494, de 7 de
de zem bro de 1977, para dis por so bre o di re i to dos es -
ta giá ri os a fé ri as e dá ou tras pro vi dên ci as.

Aten do, as sim, aos ape los de ins ti tu i ções de en -
ti da des vin cu la das a es tá gi os de es tu dan tes, que ar -
gu men tam ser a pro po si ção pre ju di ci al aos pro gra-
mas gra tu i tos que já se de sen vol vem nes sa área.

Sala das Ses sões, 7 de ju nho de 2003 – Se na-
dor Edi son Lo bão.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O re que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia, 
opor tu na men te nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so
II, alí nea b 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 tá rio em exer cí cio, Se na dor Val dir
Ra upp.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 535, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro da
Sa ú de acer ca das es ta tís ti cas ofi ci a is de
in ci dên cia do Mal de Han sen no Bra sil.

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 se jam so li ci ta das
ao Se nhor Mi nis tro da Sa ú de in for ma ções acer ca do
to tal, na po pu la ção bra si le i ra, dos por ta do res do Mal
de Han sen, es cla re cen do prin ci pal men te:

1 – Ca u sas do cres ci men to do nú me ro
de pes so as com a do en ça;

2 – Pro vi dên ci as para o com ba te ao
Mal de Han sen, prin ci pal men te di an te de
es ta tís ti cas da OMS, se gun do as qua is o
per cen tu al, no Bra sil, é de 4,1 ca sos para
cada gru po de 10 mil ha bi tan tes.

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 ad mi 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 de es ta tís ti cas da Orga ni za ção Mun di al
de Sa ú de, in di can do que o Bra sil se trans for mou no
País com o ma i or pre va lên cia do Mal de Han sen no
mun do. 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, 7 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 536, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro da
Jus ti ça acer ca das re u niões da Co mis são
de Anis ti a dos Po lí ti cos, des se Mi nis té rio.

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 se jam so li ci ta das
ao Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça in for ma ções so bre o
ca len dá rio de re u niões da Co mis são de Anis ti a dos
Po lí ti cos, es cla re cen do prin ci pal men te:

1 – Qu an tas re u niões re a li zou a Co-
mis são no mês de ju nho do cor ren te ano;

2 – Qu an tas re u niões es tão pro gra ma-
das para o mês de ju lho cor ren te e em
agos to de 2003;

3 – Se é ver da de i ra a de nún cia ve i cu-
la da pela co lu na Bo e chat, do Jor nal do
Bra sil, edi ção de 6 de ju lho de 2003, se gun-
do a qual a Co mis são não tem re a li za do re -
u niões.

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-
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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 ad mi nis tra ção in di re ta. No caso cm
ques tão, es tou so li ci tan do es cla re ci men tos di an te
da de nún cia da de nún cia ve i cu la da pela co lu na Bo e-
chat, na edi ção de 6 de ju lho de 2003 do Jor nal do
Bra sil. 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, so bre tu do por se tra tar de
as sun to de re le van te in te res se, cujo re tar da men to
oca si o na pre ju í zos e an gús tia aos anis ti a dos po lí ti-
cos.

Sala das Ses sões, 7 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 537, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro-Che-
fe da  Con tro la do ria-Ge ral da União acer ca
dos re sul ta dos do Pro gra ma de Fis ca li za-
cão.

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 se jam so li ci ta das
ao Exmo. Se nhor Mi nis tro-Che fe da Con tro la do-
ria-Ge ral da União in for ma ções so bre o nú me ro de
mu ni cí pi os sor te a dos para ins pe ções, até esta data,
qua is fo ram es ses mu ni cí pi os e os re sul ta dos das in -
ves ti ga ções.

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 so bre o
to tal de mu ni cí pi os já sor te a dos pelo Pro gra ma Fis ca-
li za ção, da CGU. 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, so bre tu do por se
tra tar de as sun to de re le van te in te res se para as ati vi-
da des par la men ta res.

Sala das Ses sões, 7 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
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.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Não há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio e Edu ar do
Aze re do en vi a ram dis cur sos à Mesa, para se rem pu -
bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi-
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. 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, qual quer bre ve le i tu ra dos jor na is
diá ri os, dos no ti ci o sos da te le vi são e das ma té ri as
das re vis tas se ma na is bas tam para afe rir a pés si ma
im pres são que o Pre si den te Lula vai dis se mi nan do
na Na ção, com sua ma ne i ra in for mal de se con du zir.
Infor mal de ma is para quem é de ten tor do mais alto
car go da Re pú bli ca.

A gro tes ca cena do boné, por exem plo, só não
foi ex pro bra da pelo cír cu lo ín ti mo do Pre si den te, al -
guns de seus Mi nis tros e al guns dos par la men ta res
da sua base de apo io.

Na im pren sa, a re cri mi na ção foi unâ ni me. Leio,
ao fim des te pro nun ci a men to, para exem plo, a co lu na
da jor na lis ta es pe ci a li za da em eco no mia, Mi ri am Le i-
tão, de O Glo bo, cujo teor so li ci to que pas se a in te-
grar este pro nun ci a men to, para que cons te dos Ana is
do Se na do Fe de ral.

Tam bém de se jo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, re gis trar o ar ti go in ti tu la do “O uni la te ra lis mo
glo bal”, de au to ria do ex-pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so, pu bli ca do no jor nal Cor re io Bra zi li en-
se, edi ção de 6 de ju lho do cor ren te ano.

Ao mes mo tem po em que so li ci to que a ma té ria,
de ex tre ma atu a li da de seja in se ri da nos Ana is do Se -
na do, apro ve i to para des ta car o ra ci o cí nio so bre o
novo re a lis mo exis ten te nas re la ções in ter na ci o na is e
a ne ces si da de de uma ma i or co o pe ra ção in ter na ci o-
nal para a cons tru ção de uma or dem mun di al mais le -
gí ti ma.

Os ar ti gos que pas so a ler para que fi quem in te-
gran do este pro nun ci a men to, são os se guin tes:

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO 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. 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 a ma té ria in ti tu la da “Indús tria
re cua no Rio, SP e Mi nas”, pu bli ca da no jor nal O Glo -
bo, edi ção de 18 de ju nho do cor ren te.

A ma té ria, que so li ci to seja in clu í da nos Ana is
do Se na do Fe de ral, des ta ca que, se gun do re cen te
pes qui sa do IBGE, fo ram re gis tra das que das na pro -
du ção in dus tri al em 9 das 12 re giões bra si le i ras pes -

qui sa das pelo Insti tu to, in di can do uma for te re tra ção
do mer ca do in ter no.

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 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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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.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 39 mi nu tos.)
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Ata da 6ª Ses são Não De li be ra ti va
em 8 de ju lho de 2003 

1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Ro meu Tuma, He rá cli to For tes e Pa pa léo Paes

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – 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) – V. Exª tem a pa la vra.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT –
DF) – 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) – V. Exª tem a pa la vra.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT – DF.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – 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) – V. Exª tem a pa la vra.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
gos ta ria de me ins cre ver para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, no mo men to em que V. Exª en ten der con ve ni-
en te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na do ra Lú cia Vâ nia e Se na do res Eu rí pe des
Ca mar go e Mão San ta, V. Exªs se rão aten di dos de
acor do com o cri té rio da Mesa de al ter nar en tre os
ora do res ins cri tos e as co mu ni ca ções ina diá ve is.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Por per mu ta, con ce do a pa la vra ao no bre Se -
na dor Pa u lo Paim, do Par ti do dos Tra ba lha do res do
Esta do do Rio Gran de do Sul.

V. Exª dis põe de até 20 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, Srªs e Srs. Se na do res, hoje a Orga ni za-
ção das Na ções Uni das di vul ga o Índi ce de De sen vol-
vi men to Hu ma no (IDH) re la ti vo ao ano de 2001, no
qual o Bra sil apa re ce como o país que mais avan çou,
ga nhan do 16 po si ções des de que o ín di ce foi cri a do,
em 1975.

Na pri me i ra edi ção do IDH, o Bra sil re ce beu ín -
di ce de 0,643, o equi va len te, hoje, ao pa drão de de -
sen vol vi men to da Ni ca rá gua e pou co me lhor que o de 
pa í ses afri ca nos po bres, como Bot su a na e Na mí bia.

No re la tó rio re la ti vo a 2001, o ín di ce bra si le i ro é
de 0,777, o que nos dá a 65ª po si ção nes se ran king
de de sen vol vi men to hu ma no da ONU.

Em ter mos de Amé ri ca La ti na, isso nos co lo ca
aci ma da Ve ne zu e la (0,775), mas al gu mas po si ções
aba i xo da Co lôm bia, Pa na má, Mé xi co, Cuba, Tri ni dad
e To ba go, Chi le, Uru guai, Argen ti na.

Com põem o IDH in di ca do res como ex pec ta ti va
de vida ao nas cer, anal fa be tis mo adul to, taxa de es -
co la ri da de e ren da per ca pi ta.

Os itens que mais con tri bu í ram para o avan ço
do País fo ram lon ge vi da de e edu ca ção. Des de 1975,
a ex pec ta ti va de vida do bra si le i ro au men tou oito
anos – de 59,5 anos, em mé dia, para 67,8.

Qu an to à edu ca ção, en tre 1990 e 2001, a taxa
de ma trí cu la no en si no fun da men tal (cri an ças de 7 a
14 anos) sal tou de 86% para 97% e a de al fa be ti za-
ção de adul tos (pes so as com 15 anos ou mais) su biu
de 82% para 87,3%.

Mas, Srªs e Srs. Se na do res, é na dis tri bu i ção de
ren da que o IDH do Bra sil é pu xa do para ba i xo. De
acor do com o re la tó rio da ONU, o au men to mé dio
anu al de ren di men to per ca pi ta no País foi de 0,8%,
en tre 1975 e 2001, per cen tu al in fe ri or ao mun di al
(1,2%,) e ao dos pa í ses em de sen vol vi men to (2,3%).

Se gun do a ONU, 10% da po pu la ção bra si le i ra
têm ren da se ten ta ve zes ma i or que os 10% mais po -
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bres. No nor te do País, a po bre za che gou a au men tar
nos úl ti mos anos.

Por tan to, esse re la tó rio das Na ções Uni das nos
re me te di re ta men te para o nos so ma i or pro ble ma: a
con cen tra ção de ren da e o de sem pre go. Se ana li sar-
mos os úl ti mos da dos – e aí re cor ro ao Di e e se –, va -
mos ver que a mas sa sa la ri al, na úl ti ma dé ca da no
Bra sil, di mi nu iu em tor no de 12%.

Qu an to ao de sem pre go, é la men tá vel ver mos o
que acon te ceu re cen te men te no Rio de Ja ne i ro e em
Cu ri ti ba, em que pes so as, em uma fila, es ta vam à
pro cu ra de em pre go. No Rio de Ja ne i ro, pes so as dis -
pu ta vam uma vaga de gari. Na an ti ga ca pi tal do nos so
País, para con cor rer a um to tal de 1,5 mil va gas para
gari, ins cre ve ram-se 130 mil can di da tos. Em Cu ri ti ba,
cer ca de 30 mil ins cri tos dis pu ta rão 18 va gas para co -
ve i ro.

É im por tan te fri sar, Srªs e Srs. Se na do res, que,
quan do tra ze mos es ses da dos, vin cu la dos aos da dos
da ONU, mais uma vez que re mos des ta car, em bo ra
pelo lado ne ga ti vo, a ques tão do de sem pre go e do
ba i xo sa lá rio do povo bra si le i ro.

A re la ção en tre o nú me ro de can di da tos e as va -
gas ofe re ci das é tão des pro por ci o nal, que, para a fun -
ção de gari, por exem plo, se está exi gin do que o can -
di da to te nha o 1º Grau. Olhan do por esse ân gu lo, se
para ob ter uma vaga de gari é pre ci so ter o 1º Grau,
quem não o tem está des ti na do a fa zer o quê? Eis a
per gun ta que fica. Esse pré-re qui si to para a fun ção,
que não exi ge qual quer qua li fi ca ção, ten de a dis cri mi-
nar pes so as com me nor grau de ins tru ção, que aca -
bam sem qual quer chan ce de en con trar uma ocu pa-
ção.

Sr. Pre si den te, no Rio de Ja ne i ro fo ram tan tos
os can di da tos, que hou ve tu mul to, in clu si ve com a in -
ter ven ção da tro pa de cho que da Po lí cia Mi li tar, que
teve que usar bom ba de gás la cri mo gê neo, ca u san do
fe ri men tos e, con se qüen te men te, ge ran do vi o lên cia.
Na ver da de, 90% não con se gui ram o cha ma do pos to
de tra ba lho para gari.

To dos sa be mos, se gun do a vi o lên cia re tra ta da
na que le epi só dio, que, na re a li da de, o de sem pre go
con tri bui para que a vi o lên cia au men te na mes ma
pro por ção em cada ba ir ro, em cada vila, em cada ci -
da de, pela si tu a ção de ses pe ra do ra da po pu la ção.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa u lo
Paim, eu gos ta ria de par ti ci par do pro nun ci a men to de 
V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, sem pre é uma sa tis fa ção e até um or gu-
lho para este Se na dor re ce ber um apar te de V. Exª.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa u lo
Paim, V. Exª abor da, em seu pro nun ci a men to, da dos
di vul ga dos pela ONU re la ti vos ao Índi ce de De sen vol-
vi men to Hu ma no (IDH), que é cal cu la do com base
nos fa to res edu ca ção, sa ú de, lon ge vi da de e ri que za.
O eco no mis ta, para so fis ti car, não au fe re no tas de
zero a dez – como fa ría mos nós, ci da dãos co muns –,
mas, sim, de zero a um: na fa i xa de 0,0 a 0,4, es tão os
po vos com pés si mas con di ções de vida; na de 0,4 a
0,8, os que de têm me di a nas con di ções de vida; na de
0,8 a 1,0, o pri me i ro mun do. Qu an to as su mi o Go ver-
no do Pi a uí, aque le Esta do es ta va em pés si mas con -
di ções. Eu o co lo quei em me di a nas con di ções de
vida. E que ro tes te mu nhar a im por tân cia e o exem plo
do Pi a uí hoje. No jor nal Fo lha de S.Pa u lo, em um ca -
der no que tra ta de qua li da de de vida, há um ar ti go
que mos tra o exem plo que o Pi a uí dá ao Bra sil e ao
Go ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va, que diz o se guin te:
“No tema de si gual da de, o Pi a uí é ci ta do como exem -
plo na dis tri bu i ção de ter ra para pe que nos agri cul to-
res. Se gun do o re la tó rio des te ano, a re for ma agrá ria
no Esta do aju dou a di mi nu ir a po bre za e a de si gual-
da de de ren da na re gião, além de ter au men ta do o
nú me ro de ter ra plan ta da”. É o que sem pre afir mei:
en ten de mos que a ter ra é de quem nela nas ce, plan -
ta, tra ba lha, co lhe e vive. Por tan to, o Pi a uí aju dou na
ele va ção do IDH do Bra sil.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, cum pri men to V. Exª, que traz para o de ba-
te a ques tão da re for ma agrá ria. To dos sa be mos que
o eixo hoje, no Bra sil, no de ba te da con jun tu ra, é a
ques tão do cres ci men to no cam po e na ci da de. Um
dia des ses, um Mi nis tro co men tou que, se pu des se
di zer três pa la vras, di ria: cres ci men to, cres ci men to e
cres ci men to. Con cor do, mas eu di ria mais: com ba te
ao de sem pre go, ao de sem pre go e ao de sem pre go;
po lí ti cas de em pre go, de em pre go e de em pre go.

V. Exª fala da re for ma agrá ria e eu apro ve i to
para re a fir mar uma po si ção, que é de fen di da pela
Con tag e por to dos os mo vi men tos que atu am na
área dos tra ba lha do res ru ra is: se a re for ma agrá ria
acon te ces se, efe ti va men te, no País, po de ria ge rar
cer ca de 10 mi lhões de no vos em pre gos. Vi, por
exem plo, nes ta se ma na, que re pre sen tan tes dos tra -
ba lha do res or ga ni za dos – se não me en ga no, do
MST – es tão ca das tran do os de sem pre ga dos, e já se
fala num acam pa men to com cer ca de 50 mil de sem-
pre ga dos. É cla ro que se tra ta de um mo vi men to de
pres são para que a re for ma agrá ria efe ti va men te
acon te ça. A re for ma agrá ria tem que acon te cer, por -
que é um dos me i os para co lo car mos o nos so povo e
não ver mos uma si tu a ção de ses pe ra do ra como esta
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– in sis to nis so por que é um exem plo sim bó li co, mas
im por tan te: 130 mil pes so as con cor ren do para o em -
pre go de gari no Rio de Ja ne i ro, em bus ca de al gu-
mas cen te nas de va gas; ou, no caso de Cu ri ti ba: 30
mil pes so as dis pu tan do 18 va gas para co ve i ro.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Pois não, 
no bre Se na dor Ney Su as su na. Não há como não con -
ce der, de ime di a to, o apar te a V. Exª. Por isso, in ter-
rom po o meu pro nun ci a men to para ou vir V. Exª.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Agra de ço
mu i tís si mo a V. Exª, no bre Se na dor Pa u lo Paim. Sou
ad mi ra dor de V. Exª, pela sin ce ri da de e pela per sis-
tên cia com que de fen de os seus pon tos de vis ta, e so -
li da ri zo-me com V. Exª, pelo que aca bou de di zer. Re -
al men te, ca u sou-me es pé cie ver 130 mil pes so as em
bus ca de um em pre go de R$400,00, para o qual só
ha via 900 va gas. E, mais ain da, esse se gun do fato so -
bre o qual V. Exª aca ba de fa lar: mi lha res de pes so as
dis pu tan do, se não me en ga no, três va gas para co ve i-
ro no in te ri or. Isso mos tra como es ta mos re al men te
ven do mal o pro ble ma dos bra si le i ros. No caso do Rio, 
mu i ta gen te diz que eles não gos tam de tra ba lhar. O
que eles não têm é tra ba lho. Algu mas pes so as che ga-
ram de ma dru ga da para se ins cre ve rem e só fo ram
aten di das lá pe las 16 ho ras. So li da ri zo-me com V.
Exª, e digo mais: sou a fa vor da re for ma agrá ria e a
que ro rá pi do. Fui um dos que subs cre ve ram a CPI,
mas com o ob je ti vo de ace le rar. Te mos que ace le rar.
Não sei se é uma so lu ção, por que ain da não vi ne-
nhum des ses lo tes in te i ra men te com su ces so. O Go -
ver no não pode só dar a ter ra, tem que dar tre i na men-
to, tem que fa zer a co mer ci a li za ção. Enfim, são tan tas
as co i sas, mas pen so ser le gí ti mo al guém pro cu rar al -
gu ma co i sa para fa zer, in clu si ve um lote de ter ra. Isso
é me lhor do que fi car in gres san do em uma ou tra sen -
da que ter mi na mal, que é a da ban di da gem. O Bra sil
pre ci sa ur gen te men te de em pre gos, e sei o quan to V.
Exª luta não só pe los em pre gos, mas tam bém pela re -
mu ne ra ção. Daí a mi nha ad mi ra ção e so li da ri e da de.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Obri ga-
do, Se na dor Ney Su as su na. Qu e ro ape nas di zer da
nos sa ale gria de ver a sua po si ção mu i to fir me e mu i to
cla ra. V. Exª tam bém fa lou da tri bu na, numa ou tra
opor tu ni da de, so bre esse exem plo do Rio de Ja ne i ro,
que con ti nua a re per cu tir ago ra com o que acon te ceu
em Cu ri ti ba. Isso de mons tra que não se tra ta de uma
si tu a ção iso la da, uma si tu a ção do Rio, de Cu ri ti ba ou
de Bra sí lia.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Con ce-
do, em se gui da, o apar te ao Se na dor Eu rí pe des Ca -
mar go.

Qu e ro ape nas di zer que as ci da des sa té li tes de
Bra sí lia têm o mais alto ín di ce de de sem pre go do Bra -
sil, che gan do a 33%.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Essa é uma re a li da de que, in fe liz men te, está re gis tra-
da, uma re a li da de crua que re pre sen ta um fato na ci o-
nal. Qu an to à ques tão da ter ra, que ro ci tar um exem -
plo. Em Ru bi a ta ba, onde nas ci, uma re gião de pe que-
nos agri cul to res, foi cri a da uma co lo ni za ção com pe -
que nos pro pri e tá ri os, que re a li za ram, ao lon go dos 60 
anos de exis tên cia da re gião, uma co o pe ra ti va de cré -
di to agrí co la. Essa co o pe ra ti va di na mi zou a re gião,
cri an do pos si bi li da des e tra zen do pros pe ri da de. Lá,
não há de sem pre go hoje. O exem plo das co o pe ra ti-
vas, que o Pre si den te da Re pú bli ca pro põe para res -
ta be le cer o cré di to e co lo car a pos si bi li da de do aces -
so das pes so as aos re cur sos, acre di to que seja uma
pre o cu pa ção. É cla ro que vá ri as ou tras me di das de-
ve rão ser to ma das, e V. Exª, com sua pre o cu pa ção,
tem o res pal do de to dos os bra si le i ros que se pre o cu-
pam com a ques tão so ci al, que V. Exª tão bem de fen-
de nes ta Casa.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Eu rí pe des Ca mar go, agra de ço a V. Exª pelo apar te.
Ci ta rei um exem plo rá pi do do meu ga bi ne te. Como
sou au tor do Esta tu to do Ido so, da Igual da de Ra ci al e
da Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia, re sol vi con tra tar
duas pes so as ce gas para o meu ga bi ne te aqui em
Bra sí lia, por que já te nho duas pes so as de fi ci en tes no
meu ga bi ne te no Rio Gran de do Sul – uma cega e a
ou tra de fi ci en te, mas não vi su al –, que fa zem um ex -
ce len te tra ba lho. Por tan to, em vis ta des sa ex pe riên cia
mu i to po si ti va, re sol vi fa zer o mes mo aqui em Bra sí-
lia, e fi quei im pres si o na do com o nú me ro de pes so as
que man da ram cur rí cu lo para tra ba lhar no ga bi ne te,
com um sa lá rio con si de ra do pe que no. Emo ci o na do e
mo vi do pela si tu a ção, con tra tei dois se nho res, que
co me çam a tra ba lhar em meu ga bi ne te a par tir des ta
se ma na.

Mas não es tou aqui dan do o meu exem plo de
for ma de ma gó gi ca ou a me auto-elo gi ar. Qu e ro ape -
nas di zer que os con tra tei por que fi quei im pres si o na-
do com a pro du ção dos dois que con tra tei no Rio
Gran de do Sul, que pro du zem mu i to mais do que mu i-
ta gen te que tem vi são per fe i ta e ne nhu ma de fi ciên-
cia. Por tan to, es tou sen do prá ti co, ob je ti vo. Enten do
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que es ses com pa nhe i ros e com pa nhe i ras po dem
ocu par um es pa ço de des ta que se abrir mos as por tas
para que pos sam de sen vol ver todo o seu po ten ci al,
toda a sua ca pa ci da de. Mas o fato é que fi quei im-
pres si o na do com o nú me ro de pes so as que se apre -
sen ta ram. Ver tan ta gen te de ses pe ra da à pro cu ra de
um em pre go mexe, é cla ro, com as nos sas emo ções.

Mais uma vez, para en cer rar, in for mo que en trei
com um pe di do de cri a ção de uma co mis são ge ral
para de ba ter aqui, no ple ná rio do Se na do, a ques tão
do de sem pre go. Cha ma re mos em pre sá ri os, tra ba lha-
do res, Mi nis tros, para fa zer mos um de ba te tran qüi lo,
so li dá rio, fra ter nal e ge ne ro so. Pode ser que, des se
gran de de ba te, con si ga mos ex tra ir pro pos tas que ve -
nham na li nha de ge rar mais em pre gos.

Te nho uma pro pos ta que pa re ce es tar sen do
bom bar de a da pe los ban que i ros. Mas, no dia em que
eu apre sen tar uma pro pos ta aqui e os ban que i ros ba -
te rem pal mas, é por que não é boa. Tra ta-se de uma
pro pos ta sim ples, pela qual o di nhe i ro da pou pan ça
de ve ria ser des ti na do à cons tru ção de ca sas para a
po pu la ção, e não, como fa zem os ban que i ros, à es pe-
cu la ção. Como o di nhe i ro de les não vai para a cons -
tru ção, não há ge ra ção de em pre go; con se qüen te-
men te, a po pu la ção con ti nua não ten do onde mo rar.
Vou in sis tir nes se pro je to, ape sar do bom bar de io dos
ban que i ros. Anti ga men te, como eu dis se ou tro dia, a
ma i or par te do di nhe i ro da pou pan ça era des ti na da à
cons tru ção de ca sas, prin ci pal men te para a po pu la-
ção de ba i xa ren da. Sei que há um bom bar de io na co -
mis são cor res pon den te para que esse pro je to não
seja apro va do, mas vou in sis tir. Já es tou con ver san do
com ou tros Se na do res no sen ti do de que fa ça mos
aqui essa fren te em de fe sa do em pre go. De ve mos de -
ba ter essa a pro pos ta por mim le van ta da – que não é
a úni ca, mas que pre ten de ge rar mais em pre go para
toda nos sa gen te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Dan do iní cio à lis ta dos ora do res ins cri tos para
co mu ni ca ções ina diá ve is, con ce do a pa la vra à Se na-
do ra Lú cia Vâ nia, do PSDB de Go iás, por cin co mi nu-
tos, e, em se gui da, ao Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho,
do PFL do Esta do da Ba hia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – 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, em pri me i ro lu -
gar, so li da ri zo-me com o Se na dor Pa u lo Paim, quan -
do ana li sa o re la tó rio da ONU e des ta ca a con cen tra-
ção de ren da como gran de en tra ve do de sen vol vi-
men to bra si le i ro. Ao mes mo tem po, cum pri men to o
Se na dor Mão San ta, que apon ta o lado po si ti vo do re -

la tó rio e des ta ca o Esta do do Pi a uí e as ações so ci a is
que lá im ple men tou du ran te sua ges tão, ações que
re sul ta ram na no tí cia boa que pre ten do dar des ta tri -
bu na.

Embo ra re co nhe cen do que o re la tó rio está lon -
ge da qui lo que de se ja mos, que ro ser por ta do ra da
boa no tí cia di vul ga da hoje por meio des se re la tó rio.

O PNUD di vul ga o Re la tó rio de De sen vol vi men-
to Hu ma no de 2003 e apon ta que o Bra sil me lho rou
em re la ção ao úl ti mo re la tó rio. Se gun do o es tu do do
Pro gra ma das Na ções Uni das para o De sen vol vi men-
to Hu ma no, hou ve avan ços no nú me ro de ma trí cu las
em to dos os ní ve is de en si no e na igual da de de opor-
tu ni da des en tre ho mens e mu lhe res e no au men to da
ex pec ta ti va de vida.

Em re la ção ao IDH, Índi ce de De sen vol vi men to
Hu ma no, que mede a lon ge vi da de, edu ca ção e ren da
de 175 pa í ses, su bi mos qua tro pon tos. É uma su bi da
mo des ta, ain da es ta mos em po si ção des fa vo rá vel,
des con for tá vel, que nos co lo ca na 65ª po si ção. É evi -
den te que só o cres ci men to eco nô mi co, como bem
dis se o Se na dor Pa u lo Paim, po de rá me lho rar sig ni fi-
ca ti va men te a nos sa clas si fi ca ção. Mas é fato que as
ações ado ta das pelo Go ver no nos úl ti mos anos em
mu i to con tri bu í ram para o avan ço so ci al.

E hou ve avan ços no sen ti do de uni ver sa li zar a
edu ca ção e a sa ú de, com re co nhe ci men to in ter na ci o-
nal. Os que ape nas cri ti cam even tu a is de sa cer tos do
pas sa do, pró prio do pro ces so ino va dor que se ins ta-
lou na área so ci al, com a di vi são de res pon sa bi li da-
des en tre Esta do, União e Mu ni cí pio, ten tam ocul tar
que o País mu dou.

Re lem bro aqui al gu mas ques tões po si ti vas em
re la ção aos pro gra mas so ci a is do Go ver no Fer nan do
Hen ri que. Incor po ra mos a com pre en são da so ci e da-
de de que ha via ne ces si da de de mu dan ças pro fun-
das na ges tão pú bli ca. E um dos gran des avan ços foi
ti rar a as sis tên cia so ci al do fa vor e da ca ri da de e lhe
ga ran tir o sta tus de po lí ti ca pú bli ca.

Re co nhe ce mos a ne ces si da de de aper fe i ço ar
pro gra mas e pro je tos. Se hou ve na tu ra is atro pe los e
equí vo cos em ca das tros e se le ção dos aten di dos,
que se jam fe i tas re ti fi ca ções. Mas te nho con vic ção de 
que o pró prio sis te ma vai fa zen do as cor re ções quan -
do há boa fé e ri gor téc ni co.

Lu ta mos e mu i to para su pe rar os de sa fi os de
um Esta do pe sa do e frag men ta do, onde a po lí ti ca so -
ci al era fe i ta na base do fa vor. Os mi nis té ri os so ci a is
de i xa ram de ser bal cões de tro ca en tre po lí ti cos e os
que ocu pa vam car gos pú bli cos.
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A ado ção de prin cí pi os mo der nos de ge ren ci a-
men to, fo ca do na des cen tra li za ção, pas sou a ar ti cu lar
as três es fe ras do Go ver no, evi tan do pa ra le lis mo de
ação, ma xi mi zan do or ça men tos, va lo ri zan do a res-
pon sa bi li da de fis cal. Foi pre pa ra do as sim o am bi en te
para o avan ço so ci al.

Mu i tos ain da de vem la men tar o fim do bal cão de 
tro cas que co lo ca va Par la men ta res e po lí ti cos como
ben fe i to res de cada ação im ple men ta da. Mas não se
pode re tro ce der na des cen tra li za ção ad mi nis tra ti va
nem na par ce ria com as três es fe ras de go ver no e,
tam bém, com a so ci e da de ci vil. São avan ços na re for-
ma do Esta do e na sua pró pria con cep ção que hoje
se tra du zem na mo bi li da de des ses ín di ces. Ali a do a
isso, o equi lí brio das con tas pú bli cas e a res pon sa bi li-
da de fis cal per mi ti ram que es ses gas tos pu des sem
ser fe i tos de for ma uni ver sal.

O País hoje ado ta nova con cep ção de or ça men-
to. A cri a ção do Fun def re pre sen tou, sem dú vi da ne -
nhu ma, um gran de pas so no sen ti do de uti li zar, da
me lhor for ma pos sí vel, os re cur sos pú bli cos e de ra ci-
o na li zar os gas tos na edu ca ção. Ou tro pon to a des ta-
car foi a PEC nº 29, que vin cu lou os re cur sos da
União, Esta dos e Mu ni cí pi os, ma xi mi zan do os or ça-
men tos da sa ú de.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Já con -

cluo, Sr. Pre si den te.
Pas sa mos a gas tar me lhor e con ta mos com me -

ca nis mos de fis ca li za ção mais efi ci en tes.
Ain da em re la ção à sa ú de, ado ta mos prin cí pi os

de aten di men to uni ver sal. O Go ver no pas sou a olhar
de for ma es pe ci al para de ter mi na das fa ses e pú bli-
cos: a in fân cia, as mu lhe res, a fa mí lia e os ido sos.
Aliás, pela pri me i ra vez, essa fa i xa da po pu la ção foi
aten di da por po lí ti cas pú bli cas es pe cí fi cas que con tri-
bu em para a lon ge vi da de: co ber tu ra as sis ten ci al para
pes so as com mais de 70 anos, acom pa nha men to do -
mi ci li ar por agen tes de sa ú de, in ves ti men to na pre-
ven ção de do en ças como di a be tes e hi per ten são,
mu ti rões de ci rur gia de ca ta ra ta, cam pa nha na ci o nal
de va ci na ção para ter ce i ra ida de. Sem apa re lha men-
to, nem tro ca de vo tos.

Fal ta ago ra com ple men tar o apa ra to le gal que
per mi tiu a cri a ção des se novo es ta do, com res pon sa-
bi li da de fis cal e aten di men to so ci al uni ver sa li za do. É
pre ci so cum prir uma nova eta pa, vo tan do uma lei de
res pon sa bi li da de so ci al que já tra mi ta nes ta Casa. É
um pro je to de mi nha au to ria que per mi ti rá es ta be le-
cer me tas e mo ni to rar re sul ta dos. Des sa for ma, essa

mo bi li da de de ín di ces po de ria ser mais rá pi da e mais
efi ci en te.

Nos Esta dos onde o PSDB é go ver no, es ta mos
aper fe i ço an do os cri té ri os téc ni cos para ba li zar a
ação so ci al, con vo can do a fis ca li za ção da so ci e da de
por meio de ob ser va tó ri os. Tra ba lha mos com se ri e da-
de para aper fe i ço ar as me tas so ci a is e ado tar in di ca-
do res efi ci en tes para ori en tar as po lí ti cas de in clu são.
Te mos re sul ta dos a mos trar, como a re du ção da gra -
vi dez pre co ce em São Pa u lo.

Essas ações fo ram ca pa zes de per mi tir a mo bi li-
da de num país onde a con cen tra ção de ren da é um
en tra ve ao de sen vol vi men to. Ti ve mos co ra gem de
mu dar. Os que não per ce be ram essa mu dan ça es tão
sen do atro pe la dos pela pró pria his tó ria, im pe di dos de 
pros se guir no que re pre sen ta avan ços e sem con di-
ções de cor ri gir ru mos quan do ne ces sá rio.

Não se pode cor rer o ris co de re in ven tar as po lí-
ti cas a cada go ver no, com pre ju í zo das po pu la ções
aten di das. Índi ces so ci a is, Srªs e Srs. Par la men ta res,
não se al te ram por de cre to, nem por dis cur so re che a-
do de boas in ten ções.

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) – Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, aca ba de che gar
um re que ri men to à Mesa, co mu ni can do o fa le ci men to
de uma fi gu ra de re le vân cia na ci o nal.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 538, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em Ata de Voto
de Pe sar pelo fa le ci men to, ocor ri do hoje, 8 de ju lho de
2003, em São Pa u lo, do ex-De pu ta do Fe de ral e ex-Go -
ver na dor da Pa ra í ba, Tar cí sio Bu rity, bem como a apre -
sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao Esta do.

Sala das Ses sões, 8 de ju lho de 2003. – Ney Su -
as su na (PMDB-PB) – José Ma ra nhão (PMDB – PB)
– Efra im Mo ra is (PFL – PB).

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 Srs. Se na do res que o de se ja rem.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
ao no bre Se na dor Efra im Mo ra is.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – 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, o re que ri men to apre-
sen ta do pela Ban ca da da Pa ra í ba no Se na do Fe de-
ral, de au to ria dos Srs. Se na do res José Ma ra nhão,
Ney Su as su na, con tan do com a nos sa as si na tu ra,
pede in ser ção em ata do voto de pe sar pelo fa le ci-
men to do ex-Go ver na dor da Pa ra í ba e ex-De pu ta do
Fe de ral, Tar cí sio Bu rity.

Entre as ho me na gens, Sr. Pre si den te, que po -
de mos pres tar a ho mens e mu lhe res ilus tres que ser -
vi ram a este País, está o re que ri men to de voto de pe -
sar para ser in se ri do em ata. Para que me re ça tal hon -
ra ria, o ho me na ge a do pre ci sa, en tre ou tras con di-
ções, ter sido mem bro do Con gres so Na ci o nal ou Go -
ver na dor do seu Esta do.

O ex-Go ver na dor Tar cí sio Bu rity, que nas ceu
em 1938, ao lon go de sua pro fí cua car re i ra po lí ti ca
como ju ris ta, so ció lo go, aca dê mi co, Go ver na dor por
duas ve zes e De pu ta do Fe de ral, deu a este País, em
al guns dos mo men tos mais di fí ce is da nos sa His tó ria,
um exem plo de dig ni da de, hon ra dez e es pí ri to pú bli co
in con tes te. Seu fa le ci men to, hoje, em de cor rên cia de
com pli ca ções car día cas que o le va ram a uma ci rur gia
de emer gên cia, en tris te ce todo o Esta do da Pa ra í ba,
o Bra sil e, prin ci pal men te, o Con gres so Na ci o nal, do
qual o ho me na ge a do fez par te como De pu ta do Fe de-
ral. Foi, in clu si ve, o De pu ta do Fe de ral mais vo ta do da
his tó ria po lí ti ca da Pa ra í ba.

Sua vo ca ção pú bli ca ma ni fes tou-se des de a es co-
lha pro fis si o nal e aca dê mi ca. Gra du a do em Di re i to, em
1961, logo ini ci ou o exer cí cio da pro fis são como pro mo-
tor pú bli co, de 1962 a 1963. No pros se gui men to de seus 
es tu dos, for mou-se em So ci o lo gia, na Fran ça, em 1964, 
e dou to rou-se em Ciên cia Po lí ti ca, na Su í ça, em 1967.
De sua ex pe riên cia como di ri gen te uni ver si tá rio, re i tor e
di re tor da fa cul da de, par tiu logo para o re co nhe ci men to,
para uma car re i ra pú bli ca a ser vi ço de seu Esta do, ten -
do sido Se cre tá rio Esta du al de Edu ca ção e, pos te ri or-
men te, Go ver na dor no pe río do de 1979 a 1982; De pu-
ta do Fe de ral, de 1983 a 1987; e no va men te Go ver na-
dor, de 1987 a 1991.

Suas po si ções po lí ti cas de van guar da em re la-
ção ao seu tem po le va ram-no, si mul ta ne a men te, à re -
je i ção dos que não se co a du na vam com a de mo cra ti-
za ção do País e ao re co nhe ci men to pú bli co de seus
ele i to res. De fen deu a re de mo cra ti za ção, a con ces são

da anis tia, a emen da das Di re tas Já, a Cons ti tu in te e
um sem nú me ro de ban de i ras de mo crá ti cas e de ex -
ten são das li ber da des po lí ti cas e dos di re i tos cí ve is.

Ao re gis trar em seus Ana is o voto de pe sar –
re pi to, de au to ria dos Se na do res José Ma ra nhão e
Ney Su as su na e de nos sa au to ria –, o Se na do Fe de-
ral não faz mais do que re co nhe cer a gran de fi gu ra
que ele re pre sen tou e re pre sen ta para a co mu ni da de
na ci o nal.

Opor tu na men te, es pe ro que, jun tos, os Se na do-
res da Ban ca da da Pa ra í ba no Se na do Fe de ral, pos -
sa mos pres tar-lhe uma ho me na gem con di zen te com
a con tri bu i ção que deu ao País e ao nos so Esta do.

Era o que ti nha a di zer no mo men to, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res.

Du ran te o dis cur so do Sr. Efra im Mo ra-
is, 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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra para en ca mi nhar o re que ri men to ao 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, para nós, pa ra i ba nos,
hoje é um dia de pe sar, exa ta men te pela per da ir re pa-
rá vel de Tar cí sio Bu rity. Ele foi Go ver na dor duas ve -
zes e ini ci ou sua vida como se mi na ris ta – tal vez daí o
je i to pa ca to de sem pre nos aten der co lo qui al men te,
com aque la con ver sa, va mos di zer as sim, até sa cer-
do tal. Bri lhan te, mes tre, dou tor... Tive de en fren tá-lo
numa ele i ção. Foi meu con cor ren te, meu ad ver sá rio
na cam pa nha que me trou xe a esta Casa. Essa foi
uma cam pa nha mu i to dura, pois ele ti nha 43% e eu,
ape nas 3%. Ter mi nei ga nhan do, numa cam pa nha lim -
pa, éti ca, tão éti ca, tão sem uso de ar ti fí ci os ba i xos
que, após a ele i ção, fiz ques tão de vi si tá-lo. E a sua
cor di a li da de foi ta ma nha, que a nos sa ami za de aí sur -
giu. E, até o seu pas sa men to, eu o con si de ra va no rol
de ami gos e te nho cer te za de que ele fa zia o mes mo.

É uma pena que a Pa ra í ba te nha per di do essa ex -
pe riên cia e é uma pena para as ar tes, para a cul tu ra.

O ex-Go ver na dor Tar cí sio Bu rity era tão aman te
da mú si ca que che gou a com por mu i tas par ti tu ras de
mú si ca clás si ca. Não as si na va Tar cí sio Bu rity, mas,
sim, com o nome de T. Vir gi li us.

Ele de i xa, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
Dª Gla u ce Ma ria Na var ro Bu rity como vi ú va e qua tro
fi lhos: Tar cí sio, Ma u rí cio, Le o nar do e André Luiz.
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La men to enor me men te e não po de rei, ama nhã,
de i xar de es tar pre sen te ao seu se pul ta men to, por que
é a ho me na gem que po de mos fa zer a um gran de pa -
ra i ba no e a um gran de bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor José Ma ra nhão. S. Exª dis põe de cin -
co mi nu tos. Esse é o úni co re que ri men to em que o
Re gi men to per mi te apar tes.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (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, a Pa ra í ba, de fato,
está mu i to tris te com a mor te do ex-Go ver na dor Tar cí-
sio de Mi ran da Bu rity. Bu rity de i xou um le ga do po lí ti co
e um le ga do ad mi nis tra ti vo que lhe va leu o re co nhe ci-
men to da opi nião do Esta do quan do se sa grou o mais
vo ta do de pu ta do fe de ral da his tó ria po lí ti ca da Pa ra í-
ba até hoje.

Não era pro pri a men te um po lí ti co pro fis si o nal
no sen ti do res tri to da pa la vra. Bu rity era so bre tu do um 
in te lec tu al, um teó ri co do Di re i to, mas a sua ges tão
como Go ver na dor do Esta do o fez su pe rar, jun to às
gran des mas sas po pu la res, qua is quer li mi ta ções po -
lí ti cas. O fato de ter-se sa gra do o de pu ta do fe de ral
mais vo ta do em toda a his tó ria da Pa ra í ba com pro va
in te i ra men te o acer to de sua ad mi nis tra ção e so bre tu-
do a sua gran de em pa tia com o povo.

Co nhe ci-o de per to como ami go pes so al que
sem pre fui, com pa nhe i ro da tur ma de 1961 da Fa cul-
da de de Di re i to do Esta do da Pa ra í ba. To dos os co le-
gas o ad mi ra vam, so bre tu do pelo equi lí brio e pelo ca -
rá ter de ver da de i ro con ci li a dor.

Bu rity era um ho mem de paz, go ver nou a Pa ra í-
ba com o co ra ção. Ain da me re cor do de seu pri me i ro
man da to. A Pa ra í ba atra ves sou uma seca sem pre ce-
den tes na sua his tó ria, e àque la épo ca o go ver no da
Re pú bli ca, tal vez por ser um go ver no mi li tar, não ti -
nha a ne ces sá ria sen si bi li da de hu ma na para os pro -
ble mas dos mais po bres e dos mais hu mil des e exi gia
que as fren tes de emer gên cia obri gas sem as mu lhe-
res tra ba lha do ras a de i xar seus la res, mu i tas ve zes a
qui lô me tros de dis tân cia, para car re gar pe dras nas
fren tes de tra ba lho. Bu rity, que era Go ver na dor do
Esta do, deu um mur ro na mesa, como se diz, e afir -
mou: “Aqui na Pa ra í ba não se fará isso. As pa ra i ba nas
po bres não se rão hu mi lha das nem sa cri fi ca das com
essa me di da”. De fato, as mu lhe res, a par tir des se
ges to de Bu rity, que não con cor dou com o go ver no
cen tral, pas sa ram a tra ba lhar em seus pró pri os la res,
o que já era bas tan te para uma mu lher do cam po.

Esse fato mar cou a his tó ria de Bu rity como ad -
mi nis tra dor sen sí vel e hu ma no de tal for ma que, de -
cor ri dos trin ta anos, o seu nome ain da é lem bra do
com res pe i to, com ad mi ra ção e so bre tu do com gra ti-
dão pe las po pu la ções po bres e hu mil des da Pa ra í ba.

Em 1986, Bu rity in gres sou no PMDB, e até há
bem pou cos dias, per ma ne cia in te gran do os qua dros
do nos so par ti do, sem dú vi da ne nhu ma, ofe re cen do o 
con tri bu to do seu gran de pres tí gio jun to às mas sas
po pu la res. A sua pro du ção ci en tí fi ca, a sua pro du ção
in te lec tu al como es cri tor, prin ci pal men te como teó ri-
co do Di re i to, é re co nhe ci da em todo o País, mas so -
bre tu do a sua obra so ci al no Esta do da Pa ra í ba será
sem pre lem bra da pe las pes so as mais po bres e mais
hu mil des.

Uma das pro vas ma i o res da gran de za des se ho -
mem foi a sua re a ção pa cí fi ca, ain da no le i to do hos pi-
tal, de po is de ter sido ví ti ma da agres são do en tão go -
ver na dor à épo ca, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima: ele
fez um bi lhe te aos seus fi lhos, pe din do que não cul ti-
vas sem o sen ti men to da vin gan ça se vi es se por ven-
tu ra a pe re cer. Isso mos tra o ca rá ter pa cí fi co e cris tão
des se ho mem ex tra or di ná rio que a Pa ra í ba per de
hoje e que o Bra sil la men ta.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor João Alber to Sou za.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro le var
mi nha so li da ri e da de à Ban ca da da Pa ra í ba, re pre-
sen ta da por Efra im Mo ra is, Ney Su as su na e José Ma -
ra nhão, que hoje apre sen ta ram esse re que ri men to
pelo fa le ci men to de Tar cí sio Bu rity.

Fui seu co le ga na Câ ma ra Fe de ral e, jus ta men-
te na épo ca em que ele go ver na va o Esta do da Pa ra í-
ba, fui go ver na dor do Esta do do Ma ra nhão. Admi ra-
va-o pela sua fir me za de ca rá ter e pe las suas fir mes
po si ções. Co nhe ci Tar cí sio Bu rity em vá ri os em ba tes;
sem pre se mos trou com pe ten te, tra ba lha dor, um ex -
ce len te ora dor e, aci ma de tudo, co nhe ce dor dos pro -
ble mas não só da Pa ra í ba como do Nor des te e do
Bra sil.

Ao che gar a esta Casa, to mei co nhe ci men to de
seu fa le ci men to. Eu digo que não é a Pa ra í ba que está
de luto, mas to dos os seus ami gos e os seus an ti gos
com pa nhe i ros es tão de luto. É o ca mi nho de to dos nós.
Bu rity vai a nos sa fren te, mas de i xa uma la cu na no meio 
po lí ti co e a sa u da de de to dos os seus ami gos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Rio Gran de
do Nor te não po de ria de i xar de se ma ni fes tar numa
hora como esta, quan do a Pa ra í ba cho ra. Eu di ria até
que o Rio Gran de do Nor te e a Pa ra í ba são tão iden ti-
fi ca dos, são tão ami gos e tão fra ter nal men te li ga dos
que, na hora em que um cho ra, o ou tro tem que cho rar
por um de ver de so li da ri e da de. E aqui es tou eu, Sr.
Pre si den te, cho ran do por um ho mem pú bli co que mi li-
tou na po lí ti ca da Pa ra í ba.

Bu rity co me çou essa mi li tân cia de uma for ma
que le vou mu i tos a não lhe prog nos ti ca rem um gran -
de fu tu ro po lí ti co, por que ele co me çou sen do no me a-
do go ver na dor. Foi go ver na dor in di re to da Pa ra í ba,
mas de po is foi um dos go ver na do res mais vo ta dos do 
Esta do, uma ma i o ria es tron do sa, como nós, po lí ti cos,
di ze mos e o povo diz me lhor do que nós.

O Go ver na dor Tar cí sio Bu rity con ti nu ou na vida
po lí ti ca, como já foi dito, e foi de pu ta do fe de ral. Não
che gou a esta Casa, mas a sua obra ad mi nis tra ti va o
cre den ci a va a gal gar os mais al tos car gos da Pa ra í ba.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, es tou aqui para di -
zer aos pa ra i ba nos que a obra de Tar cí sio Bu rity
trans cen deu as fron te i ras de seu Esta do.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – V. Exª me per -
mi te um apar te?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Pois não, Se na dor Mar co Ma ci el.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL– PE) – Se na dor Ga ri-
bal di Alves, que ro as so ci ar-me às pa la vras de V. Exª
pelo fa le ci men to do ilus tre ex-go ver na dor, ex-de pu ta-
do fe de ral e pro fes sor uni ver si tá rio Tar cí sio Bu rity. Sei
que ou tras pes so as aqui já se ma ni fes ta ram – o Lí der
da mi no ria nes ta Casa, o Se na dor Efra im Mo ra is,
ex-pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, e tam bém
o atu al se na dor e ex-go ver na dor José Ma ra nhão.
Ago ra V. Exª tam bém ex pres sa seu pe sar, que eu di ria
ser o sen ti men to não ape nas da Pa ra í ba, mas – por
que não di zer? – de todo o Nor des te do País. De fato,
Tar ci sio Bu rity, an tes de ser um po lí ti co, foi um pen sa-
dor, um in te lec tu al na acep ção do ter mo, e nas di fe-
ren tes fun ções que exer ceu, sem pre agiu com mu i ta
li su ra, com pe tên cia e es pí ri to pú bli co. Por ou tro lado,
ti nha uma ca rac te rís ti ca que eu mu i to ad mi ra va: era
sim ples, hu mil de até, não po día mos per ce ber, com
toda a in ten si da de, o seu mé ri to, o seu va lor, a sua
cul tu ra. O ex-Go ver na dor Bu rity ti nha uma per cep ção
mu i to agu da dos pro ble mas do Nor des te e, nas di fe-

ren tes opor tu ni da des em que se ex pres sou, si tu ou
bem as ques tões da Re gião, apon tan do so lu ção ade -
qua da. Por fim, mas não me nos im por tan te, como
pro fes sor uni ver si tá rio, Tar ci sio Bu rity foi um ex ce len-
te es pe ci a lis ta em Di re i to Inter na ci o nal Pú bli co. Fez
cur so no ex te ri or e, se não es tou equi vo ca do, mo rou
na Su í ça. Ele do mi na va bem essa ma té ria ain da em
for ma ção, que al guns a cha mam de so bre di re i to, por -
que ain da não há um re co nhe ci men to ge ne ra li za do
das re gras do Di re i to Inter na ci o nal Pú bli co. Tar cí sio
Bu rity foi um gran de dou tri na dor nes se cam po, pro-
fes sor que for mou vá ri as ge ra ções. Por tan to, me re ce,
sob esse as pec to, nos so re co nhe ci men to. Por in ter-
mé dio de V. Exª, a exem plo do que já dis se ram o Se -
na dor Efra im Mo ra is e ou tros ora do res, que ro di zer
que Per nam bu co, pela mi nha voz, se jun ta ao pe sar
dos pa ra i ba nos pelo fa le ci men to de Tar cí sio Bu rity.
Ge ral men te, quan do fa le ce al guém, a sen sa ção que
te mos não é so men te de um va zio, mas, so bre tu do, o
exem plo que de i xou. Cre io que os pa ra i ba nos, es pe-
ci al men te a vi ú va Dona Gla u ce e fi lhos, aos qua is
apre sen ta mos os pê sa mes, po de rão con ti nu ar es pe-
lhar-se no seu exem plo. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Se na dor Mar co Ma ci el, V. Exª aca ba de tra çar
um per fil do ex-Go ver na dor Tar cí sio Bu rity, um per fil
do po lí ti co, do in te lec tu al, da que le que, ao lon go da
sua vida pú bli ca, fez com que a Pa ra í ba ti ves se or gu-
lho da sua pas sa gem pelo Go ver no e da sua obra
como pro fes sor de Di re i to.

Sr. Pre si den te, in fe liz men te, ve nho a esta tri bu-
na, no va men te, após dez anos, para la men tar a mor te
de um gran de pa ra i ba no. Qu an do fui Se na dor pela
pri me i ra vez, tive a tris te in cum bên cia, a tris te mis são,
o de ver de fa lar so bre a mor te de Anto nio Ma riz.
Assim, vejo que a Pa ra í ba vai per den do os seus gran -
des va lo res, o que au men ta a res pon sa bi li da de da-
que les que aqui per ma ne cem, como os Se na do res
Efra im Mo ra is, José Ma ra nhão e Ney Su as su na.

Re ce bam os pa ra i ba nos o meu abra ço, na cer -
te za de que va leu a pena ter con fi a do tan to em Tar cí-
sio Bu rity!

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de
sub me ter a voto o re que ri men to, que ro as so ci ar-me
às di ver sas ma ni fes ta ções de pe sar fe i tas por di ver-
sos Se na do res pelo fa le ci men to do ex-Go ver na dor e
com pa nhe i ro de Con gres so Tar cí sio Bu rity.

Per dem a Pa ra í ba e o Bra sil um gran de po lí ti co,
que se des ta cou no Go ver no do Esta do e na ci o nal-
men te. Devo re cor dar a sua po si ção de li de ran ça ao
tem po da for ma ção da Ali an ça De mo crá ti ca, que le-
vou à ele i ção de Tan cre do Ne ves. Era um po lí ti co com 
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es pí ri to pú bli co, que pres tou gran des ser vi ços à Pa ra-
í ba nas duas ve zes em que ocu pou o Go ver no, em
que exer ceu o Po der Exe cu ti vo da que le Esta do.

Mas que ro res sal tar tam bém que, den tro do po -
lí ti co, ha via o in te lec tu al, o ho mem de di ca do à li te ra tu-
ra, o es tu di o so, o en sa ís ta, que de i xou mu i tos tra ba-
lhos pu bli ca dos – des ta co en tre eles o exa me da obra
de José Amé ri co de Alme i da. Foi um pro fes sor mar -
can te na Pa ra í ba, pois par ti ci pou da or ga ni za ção,
con so li da ção e pro je ção da uni ver si da de da Pa ra í ba
no Nor des te.

Assim, a Pa ra í ba per de um gran de fi lho, um
gran de po lí ti co, um ho mem que se des ta cou como um 
im por tan te ser vi dor do seu Esta do e do País.

As ho me na gens do Se na do Fe de ral são mais
do que jus tas. Elas ex pres sam o sen ti men to de to dos
nós que o co nhe ce mos, con vi ve mos com ele e sa be-
mos do seu tra ba lho.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de

con ce der a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Ro dolp ho Tou ri nho, peço ao Sr. 1º Se cre tá rio que
pro ce da à le i tu ra do ex pe di en te que exis te so bre a
mesa.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu
Tuma.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 269, DE 2003

De fi ne os di re i tos das ví ti mas de
ações cri mi no sas e re gu la men ta o art.
245 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para cri ar o
Fun do Na ci o nal de Assis tên cia às Ví ti-
mas de Cri mes Vi o len tos (FUNAV), além
de ou tras pro vi dên ci as.

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

SE ÇÃO I
Dis po si ção Pre li mi nar

Art. 1º Esta lei dis põe so bre os di re i tos as se gu-
ra dos às ví ti mas de ações cri mi no sas e es ta be le ce as 
hi pó te ses, for ma e con di ções para a as sis tên cia que
lhes será pres ta da em cum pri men to ao pre vis to no
art. 245 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

SE ÇÃO II
Dos Di re i tos das Ví ti mas de Ações Cri mi no sas

Art. 2º São di re i tos as se gu ra dos à ví ti ma:
I – re ce ber tra ta men to dig no e com pa tí vel com a 

sua con di ção por par te dos ór gãos e au to ri da des pú -
bli cas;

II – ser in for ma da so bre os prin ci pa is atos do in -
qué ri to po li ci al e do pro ces so ju di ci al re fe ren tes à
apu ra ção do cri me, bem como ob ter có pi as das pe ças
de seu in te res se;

III – ser ori en ta da quan to ao exer cí cio opor tu no do 
di re i to de que i xa, de re pre sen ta ção, de ação pe nal sub -
si diá ria e de ação ci vil por da nos ma te ri a is e mo ra is;

IV – pres tar de cla ra ções pe ran te a au to ri da de
po li ci al ou ju di ci al em dia di ver so do es ti pu la do para a
oi ti va do su pos to au tor do cri me, po den do ajus tar dia
e hora para o seu com pa re ci men to;

V – pe ti ci o nar às au to ri da des pú bli cas para ma -
ni fes tar sua opi nião e pre o cu pa ções quan to ao an da-
men to e des lin de do pro ces so;

VI – ob ter ra pi da men te a res ti tu i ção dos seus
ob je tos e per ten ces pes so a is apre en di dos pela au to-
ri da de po li ci al;

VII – in ter vir na ação pe nal pú bli ca como as sis-
ten te do Mi nis té rio Pú bli co;

VIII – re ce ber es pe ci al pro te ção do Esta do
quan do, em ra zão de sua co la bo ra ção com a in ves ti-
ga ção ou pro ces so cri mi nal, so frer co a ção ou ame a-
ça à sua in te gri da de flsi ca, psi co ló gi ca ou pa tri mo ni al,
es ten den do-se as me di das de pro te ção ao côn ju ge
ou com pa nhe i ro, fi lhos, fa mi li a res e afins, se ne ces sá-
rio for;

IX – ob ter do au tor do cri me a re pa ra ção dos da -
nos ca u sa dos, por meio de pro ce di men tos ju di ci a is
sim pli fi ca dos e de fá cil aces so;

X – ob ter as sis tên cia fi nan ce i ra do Esta do, con -
for me as hi pó te ses, for ma e con di ções es ta be le ci das
nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. É de ver de to dos ob ser var e fa -
zer ob ser var os di re i tos pre vis tos na pre sen te Se ção,
es pe ci al men te dos ór gãos que in te gram o sis te ma de
se gu ran ça pú bli ca e das au to ri da des go ver na men ta is
e ju di ciá ri as com pe ten tes.

Ví ti ma
Art. 3º Con si de ra-se ví ti ma, para os efe i tos des ta

lei, a pes soa que su por ta di re ta ou in di re ta men te os
efe i tos da ação cri mi no sa con su ma da ou ten ta da, vin do
a so frer da nos fí si cos, psi co ló gi cos, mo ra is ou pa tri mo-
ni a is, ou qua is quer ou tras vi o la ções dos seus di re i tos
fun da men ta is, bem como os fa mi li a res pró xi mos.
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SE ÇÃO III
Da Assis tên cia Fi nan ce i ra às 
Ví ti mas de Cri mes Vi o len tos

Art. 4º A União dará as sis tên cia fi nan ce i ra às ví ti-
mas ou her de i ros e de pen den tes ca ren tes quan do ve ri fi-
ca da a prá ti ca, no ter ri tó rio na ci o nal, dos cri mes do lo sos:

I – de ho mi cí dio (art. 121 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal);

II – de le são cor po ral de na tu re za gra ve de que
re sul ta de bi li da de per ma nen te de mem bro, sen ti do
ou fun ção, in ca pa ci da de per ma nen te para o tra ba lho,
en fer mi da de in cu rá vel ou per da ou inu ti li za ção de
mem bro, sen ti do ou fun ção (art. 129, § 1º, III e § 2º, I,
II e III, do Có di go Pe nal);

III – con tra a li ber da de se xu al co me ti do me di an-
te vi o lên cia ou gra ve ame a ça (arts. 213 e 214 do Có -
di go Pe nal);

IV – de ho mi cí dio ou le são cor po ral de na tu re za
gra ve pro vo ca dos por pro jé til de arma de fogo, quan -
do ig no ra do o au tor e as cir cuns tân ci as do dis pa ro,
ain da que ine xis ta dolo.

Pa rá gra fo úni co. A as sis tên cia de que tra ta o ca-
put con sis ti rá no pa ga men to de quan tia úni ca à ví ti-
ma ou a seus her de i ros e de pen den tes ca ren tes, dis -
pen san do-se, para esse fim, a com pro va ção da au to-
ria do cri me ou o pro nun ci a men to fi nal das ins tân ci as
de per se cu ção cri mi nal.

Des ti na ção
Art. 5º A quan tia re pas sa da a tí tu lo de as sis tên-

cia às ví ti mas de cri mes vi o len tos é im pe nho rá vel e
des ti nar-se-á ao cus te io dos gas tos fu ne rá ri os, tra ta-
men to e des pe sas mé di cas, ali men ta ção ou ou tras
des pe sas es sen ci a is à ma nu ten ção da sa ú de e do
bem-es tar.

Exclu são do be ne fí cio
Art. 6º Não fa rão jus à as sis tên cia de que tra ta o

art. 4º:
I – as ví ti mas que, por seu com por ta men to an te-

ri or, de for ma re pro vá vel, con tri bu í ram para a ocor-
rên cia do cri me ou o agra va men to de suas con se-
qüên ci as;

II – as ví ti mas am pa ra das por pla nos de se gu ro
pri va do cuja apó li ce con tem ple, ex pres sa ou ta ci ta-
men te, os atos cri mi no sos enu me ra dos no art. 4º,
bem como os her de i ros ou de pen den tes com di re i to à 
res pec ti va in de ni za ção;

III – as ví ti mas cu jos da nos pes so a is fo ram ca u-
sa dos por ve í cu los au to mo to res, apli can do-se-lhes
as re gras do Se gu ro Obri ga tó rio (Lei nº 6.194, de 19
de de zem bro de 1974).

Pa rá gra fo úni co. Nas hi pó te ses dos in ci sos I, II e 
III, a ex clu são do be ne fí cio es ten de-se aos her de i ros
e de pen den tes.

Sub-ro ga ção
Art. 7º A União fica sub-ro ga da no di re i to de in -

de ni za ção da ví ti ma ou dos her de i ros e de pen den tes
ca ren tes con tra o au tor do cri me, até o mon tan te da
as sis tên cia fi nan ce i ra pres ta da, in de pen den te men te
da ce le bra ção de acor do ju di ci al ou ex tra ju di ci al en tre
as par tes.

Pa rá gra fo úni co. A sen ten ça pe nal con de na tó ria
tran si ta da em jul ga do cons ti tui, em fa vor da União, tí -
tu lo a ser exe cu ta do pe ran te a Vara das Exe cu ções
Fis ca is, nos ter mos da le gis la ção re la ti va à dí vi da ati -
va da Fa zen da Pú bli ca.

Res ti tu i ção
Art. 8º A União po de rá exi gir a res ti tu i ção do be -

ne fí cio nos se guin tes ca sos:
I – si mu la ção de fa tos, fal si da de de in for ma ções

ou de do cu men tos jun ta dos ao pe di do de con ces são
da as sis tên cia fi nan ce i ra;

II – uti li za ção da as sis tên cia fi nan ce i ra para fins
di ver sos dos es ti pu la dos no art. 5º;

III – sen ten ça pe nal ab so lu tó ria que re co nhe ça
a ine xis tên cia do fato (art. 386, ca put, I, do De cre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de
Pro ces so Pe nal).

Si mu la ção, in for ma ções ou do cu men tos fal sos
Pa rá gra fo úni co. Cons ti tui cri me, pu ni do com a

pena de re clu são de dois a qua tro anos e mul ta, si mu-
lar fa tos, pres tar in for ma ções ou jun tar do cu men tos
que sabe fal sos com o fim de ob ter in de vi da men te a
as sis tên cia fi nan ce i ra de que tra ta o art. 4º

SE ÇÃO IV
Do Fun do Na ci o nal de Assis tên cia às

Ví ti mas de Cri mes Vi o len tos

Art. 9º Fica ins ti tu í do, no âm bi to do Mi nis té rio da
Jus ti ça, o Fun do Na ci o nal de Assis tên cia às Vi ti mas
de Cri mes Vi o len tos (FUNAV), com a fi na li da de de
pro por ci o nar re cur sos e me i os para a pres ta ção de
as sis tên cia fi nan ce i ra às ví ti mas de cri mes vi o len tos
ou a seus her de i ros e de pen den tes ca ren tes, con for-
me as hi pó te ses e con di ções es ta be le ci das nes ta Lei.

Art. 10. Cons ti tu em re cur sos do Fu nav:
I – do ta ções or ça men tá ri as da União;
II – do a ções, au xí li os, sub ven ções ou trans fe-

rên ci as vo lun tá ri as de en ti da des pú bli cas ou pri va-
das, na ci o na is ou es tran ge i ras, bem como de pes so-
as fí si cas;
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III – os de cor ren tes de em prés ti mos jun to às
agên ci as ou ban cos na ci o na is e in ter na ci o na is de de -
sen vol vi men to;

IV – mul tas de cor ren tes de sen ten ças pe na is
con de na tó ri as com trân si to em jul ga do no âm bi to da
Jus ti ça Fe de ral;

V – fi an ças que bra das ou per di das nos ter mos
da le gis la ção pro ces su al pe nal;

VI – as re ce i tas de cor ren tes das apli ca ções e
ren di men tos fi nan ce i ros de seus re cur sos or ça men-
tá ri os e ex tra-or ça men tá ri os;

VII – os va lo res re pos tos a tí tu lo de sub-ro ga ção
no di re i to de in de ni za ção da ví ti ma ou her de i ros e de -
pen den tes ca ren tes con tra o au tor do cri me, nos ter -
mos do art. 7º;

VIII – os va lo res res ti tu í dos de acor do com as hi -
pó te ses do art. 8º;

IX – ou tras re ce i tas.
Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos ou Mu ni cí pi os que

efe tu a rem do a ções ou trans fe rên ci as vo lun tá ri as ao
Fu nav po de rão con di ci o nar a apli ca ção des ses re cur-
sos no res pec ti vo ter ri tó rio.

Art. 11. Os re cur sos do Fu nav se rão apli ca dos
ex clu si va men te na con ces são da as sis tên cia fi nan ce-
i ra de que tra ta o art. 4º

Art. 12. O Fu nav será ad mi nis tra do con for me re -
gu la men ta ção do Po der Exe cu ti vo.

SE ÇÃO V
Do Di re i to de Pe ti ção

Art. 13. Toda pes soa ví ti ma dos cri mes des cri tos
no art. 4º ou seus her de i ros e de pen den tes ca ren tes
po de rão re que rer a con ces são de as sis tên cia fi nan-
ce i ra nos ter mos da pre sen te Lei.

§ 1º A pe ti ção será en ca mi nha da ao Mi nis té rio
da Jus ti ça ou ór gão com pe ten te e de ve rá con ter:

I – quan do for mu la da pela ví ti ma:

a) a pró pria qua li fi ca ção;
b) ex po si ção de ta lha da do cri me, in di-

can do, se pos sí vel, as tes te mu nhas e ou tros
ele men tos de pro va ad mi ti dos em di re i to;

c) co mu ni ca ção do fato à au to ri da de
po li ci al;

d) la u do mé di co ou exa me de cor po de 
de li to, nos ca sos do art. 4º II e III;

e) com pro mis so de uti li za ção dos re cur-
sos se gun do a des ti na ção fi xa da nes ta Lei.

II – quan do for mu la da por her de i ros ou de pen-
den tes ca ren tes, a pe ti ção de ve rá con ter, além das
in for ma ções das alí ne as a, b, c e e do in ci so I do §
1º, as se guin tes:

a) cer ti dão de óbi to e la u do de ne crop-
sia da pes soa vi ti ma da;

b) de cla ra ção de ca rên cia;
c) de cla ra ção de que a ví ti ma não re-

ce beu o be ne fí cio em vida;
d) de cla ra ção dos de sis ten tes, quan do

o pe di do não for en ca mi nha do por to dos os
her de i ros ou de pen den tes ca ren tes.

§ 2º Para os efe i tos des ta Lei, con si de ram-se
her de i ros so men te os ne ces sá ri os, as sim de fi ni dos
no art. 1.845 do Có di go Ci vil, li mi ta dos os as cen den-
tes ou des cen den tes até o se gun do grau.

§ 3º O re ce bi men to do be ne fí cio pela ví ti ma em
vida afas ta a pre ten são de seus her de i ros ou de pen-
den tes ca ren tes.

Impug na ção
§ 4º Qu al quer pes soa tem le gi ti mi da de para

apre sen tar im pug na ção no pro ces so ad mi nis tra ti vo
de con ces são do be ne fí cio, res pon den do ci vil e pe-
nal men te pela má-fé.

De ca dên cia
§ 5º Ocor re rá de ca dên cia do di re i to de pe ti ção

se a ví ti ma ou seu re pre sen tan te le gal não exer cê-lo
no pra zo de seis me ses, con ta do do dia da con su ma-
ção do cri me; quan to aos her de i ros e de pen den tes
ca ren tes, da data do fa le ci men to da ví ti ma.

Infor ma ções e di li gên ci as
§ 6º Sem pre que ne ces sá rio, o ór gão com pe ten-

te po de rá so li ci tar in for ma ções às au to ri da des pú bli-
cas, bem como re a li zar di li gên ci as para a com pro va-
ção do di re i to da ví ti ma ou dos her de i ros e de pen den-
tes ca ren tes.

Sus pen são do pro ces so ad mi nis tra ti vo
§ 7º Se per sis ti rem dú vi das so bre o di re i to da ví -

ti ma ou dos her de i ros e de pen den tes ca ren tes à as -
sis tên cia fi nan ce i ra, o pro ces so ad mi nis tra ti vo po de rá
fi car sus pen so até a de ci são da jus ti ça cri mi nal.

Va lor do be ne fí cio
Art. 14. Os pa râ me tros mí ni mo e má xi mo do va -

lor do be ne fí cio se rão fi xa dos pelo Po der Exe cu ti vo,
le van do-se em con ta a gra vi da de e as con se qüên ci as
do cri me.

SE ÇÃO VI
Dis po si ções Fi na is

Art. 15. O ca put do art. 49 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal),
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
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Art. 49. A pena de mul ta con sis te no pa -
ga men to a fun do or ça men tá rio da quan tia fi-
xa da na sen ten ça e cal cu la da em dias-mul ta.
Será, no mí ni mo, de 10 (dez) e, no má xi mo,
de 360 (tre zen tos e ses sen ta) dias-mul ta.

 .................................................... (NR)

Art. 16. O pa rá gra fo úni co do art. 201 do De-
cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 (Có di go
de Pro ces so Pe nal), pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

Art. 201 .................................................
Pa rá gra fo úni co. O ofen di do não po de-

rá exi mir-se do de ver de pres tar de cla ra-
ções, sen do-lhe fa cul ta do ajus tar o dia e a
hora de seu com pa re ci men to sem a pre sen-
ça do réu. (NR)

Art. 17. Fi cam re vo ga dos os in ci sos V e VI do
art. 2º da Lei Com ple men tar nº 79, de 7 de ja ne i ro
de 1994.

Art. 18. Esta lei en tra em vi gor qua ren ta e cin co
dias após a sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O or de na men to ju rí di co bra si le i ro res sen te-se
de um di plo ma que re ú na, de for ma cla ra e ob je ti va,
os di re i tos das ví ti mas da vi o lên cia e da cri mi na li da de.
A pre sen te pro po si ção pre ten de pre en cher essa la cu-
na, seja ofe re cen do tra ta men to sis te má ti co ao tema,
seja ino van do o con jun to de di re i tos das ví ti mas. Para
tan to, bus ca ins pi ra ção nos di ver sos do cu men tos in -
ter na ci o na is, es pe ci al men te na De cla ra ção dos Prin -
cí pi os Bá si cos de Jus ti ça Re la ti vos às Ví ti mas da Cri -
mi na li da de e de Abu so de Po der (Ado ta da pela
Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das, Re so lu ção nº
40/34, de 29 de no vem bro de 1985).

Por prin cí pio de jus ti ça so ci al, en ten de mos que
o Esta do deve ex pres sar con cre ta men te sua so li da ri-
e da de para com as ví ti mas de cri mes vi o len tos. É in -
dis cu tí vel que a so ci e da de con vi ve com um enor me
dé fi cit de se gu ran ça pú bli ca. Esse qua dro atin giu pro -
por ções alar man tes, co lo can do em ca u sa a pró pria
au to ri da de do Esta do e sua ca pa ci da de de in ter vir no
pro ble ma. Seja como for, o de ba te pú bli co so bre a se -
gu ran ça pú bli ca tem omi ti do a ques tão da as sis tên cia
fi nan ce i ra às ví ti mas da vi o lên cia, pre fe rin do re fu gi-
ar-se nas tra di ci o na is es tra té gi as de re pres são po li ci-
al. Se es sas me di das tor na ram-se ne ces sá ri as, cer ta-
men te são in su fi ci en tes.

O Par la men to e o Po der Exe cu ti vo não po dem
mais se des cu rar da pes soa que su por ta os efe i tos

con cre tos da vi o lên cia. Nas pa la vras de Antô nio Gar -
cía-Pa blos de Mo li na, “a ví ti ma do de li to ex pe ri men-
tou um se cu lar e de li be ra do aban do no. Des fru tou do
má xi mo pro ta go nis mo – sua ida de de ouro – du ran te
a épo ca da jus ti ça pri va da, sen do de po is dras ti ca-
men te ne u tra li za da pelo sis te ma le gal mo der no. Tal-
vez por que nin guém quer se iden ti fi car com o per de-
dor, a ví ti ma su por ta os efe i tos do cri me (fí si cos, psí -
qui cos, eco nô mi cos, so ci a is, etc.), as sim como a in -
sen si bi li da de do sis te ma le gal, o re cha ço e a in so li da-
ri e da de da co mu ni da de e a in di fe ren ça dos po de res
pú bli cos. No de no mi na do Esta do So ci al de Di re i to,
ain da que pa re ça pa ra do xal, as ati tu des re a is em fa -
vor da ví ti ma do de li to os ci lam en tre a com pa i xão e a
de ma go gia, en tre a be ne fi cên cia e a ma ni pu la ção.”
(Cri mi no lo gia. São Pa u lo: Re vis ta dos Tri bu na is,
2000. p. 73).

Não po de mos ig no rar o pre ce i to do art. 245 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que de cla ra ex pres sa men te: “A
lei dis po rá so bre as hi pó te ses e con di ções em que o
po der pú bli co dará as sis tên cia aos her de i ros e de-
pen den tes ca ren tes de pes so as vi ti ma das por cri me
do lo so, sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de ci vil do au -
tor do ilí ci to.” Aí está o prin cí pio or de na dor da pre sen-
te pro po si ção le gis la ti va, isto é, fa zer com que o po der
pú bli co saia do si lên cio con for tá vel, de mons tran do,
em ter mos ob je ti vos, sua so li da ri e da de para com as
re a is per so na gens do con fli to. Des se modo, es pe ra-
mos con tri bu ir com uma agen da po si ti va para o tema
da se gu ran ça pú bli ca, par tin do das se guin tes pre mis-
sas: a) a se gu ran ça dos ci da dãos é, como nun ca,
uma ques tão cen tral da vida po lí ti ca bra si le i ra; b) a ví -
ti ma me re ce a so li da ri e da de do Esta do, não a sua pi -
e da de ou co mi se ra ção; c) os gas tos or ça men tá ri os
com se gu ran ça pú bli ca de vem con tem plar, de for ma
cres cen te, a as sis tên cia às ví ti mas de cri mes vi o len-
tos ou her de i ros e de pen den tes ca ren tes.

A pro pos ta, con vém es cla re cer, não fixa res pon-
sa bi li da de ob je ti va do Esta do, que pres su põe ação ou 
omis são da no sa. Ao in vés, cu i da de um novo mo de lo
de as sis tên cia fi nan ce i ra, ba se a do em prin cí pi os de
so li da ri e da de so ci al, fi can do a União sub-ro ga da no
di re i to de in de ni za ção da ví ti ma con tra o au tor do cri -
me, até o mon tan te da quan tia re pas sa da. O que exis -
ti rá, por tan to, é uma aju da para mi ni mi zar as con se-
qüên ci as gra vo sas do cri me. Ain da que mo des ta,
essa aju da con cor re rá para a efe ti va di vi são so ci al
dos cus tos da vi o lên cia. No Bra sil, os da dos so bre ho -
mi cí di os do lo sos nas ca pi ta is são pre o cu pan tes, che -
gan do a 13.675 ca sos em 2001, con for me da dos con -
so li da dos pela Se cre ta ria Na ci o nal de Se gu ran ça Pú -
bli ca – SENASP.
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Esse mo de lo as sis ten ci al foi im plan ta do, de ma -
ne i ra bem-su ce di da, em di ver sos pa í ses, como Por tu-
gal (De cre to-Lei nº 423, de 30 de ou tu bro de 1991,
que cri ou o sis te ma de Inde ni za ção às Ví ti mas de Cri -
mes Vi o len tos), Espa nha (Lei nº 35, de 11 de de zem-
bro de 1995, que tra ta do Sis te ma de Ayu das y Asis -
ten cia a las Víc ti mas de De li tos Vi o len tos y Con tra la
Li ber tad Se xu al), Re i no Uni do (Cri mi nal Inju ri es Com -
pen sa ti on Act, de 8 de no vem bro de 1995, que es ta-
be le ce um es que ma de com pen sa ção de le sões de -
cor ren tes de cri mes  –  Sche me for Com pen sa ti on for
Cri mi nal Inju ri es), Podo Rico (Lei nº 183, de 29 de ju -
lho de 1998, que cri ou a Ofi ci na de Com pen sa ción a
Víc ti mas de De li to), Aus trá lia (Vic tims of Cri me Bill, de
15 de no vem bro de 2001), en tre ou tros.

Estes pa í ses en ten de ram que o com ba te ao
cri me se faz, igual men te, pelo com ba te aos seus
efe i tos con cre tos so bre as ví ti mas. Daí a ne ces si da-
de de cri a ção, en tre nós, de um Fun do Na ci o nal de
Assis tên cia às Ví ti mas de Cri mes Vi o len tos –
FUNAV, o qual con ta ria com re ce i tas or di ná ri as e,
tam bém, com re ce i tas vin cu la das (mul tas de cor ren-
tes de sen ten ças pe na is con de na tó ri as com trân si to
em jul ga do no âm bi to da Jus ti ça Fe de ral e fi an ças
que bra das ou per di das nos ter mos da le gis la ção
pro ces su al pe nal). As úl ti mas de i xa ri am de in te grar
o Fun do Pe ni ten ciá rio Na ci o nal – FUNPEN (Lei
Com ple men tar nº 79, de 7 de ja ne i ro de 1994  –  lei
or di ná ria no seu as pec to ma te ri al), até por que re-
pre sen tam me nos de 0,25% das re ce i tas des te fun -
do, con for me con sig na do na Lei Orça men tá ria de
2003.

Nada mais ra zoá vel que des ti nar as re ce i tas
pro ve ni en tes das mul tas e fi an ças para as ví ti mas
de cri mes vi o len tos, seus her de i ros e de pen den tes
ca ren tes. Em úl ti ma aná li se, a pre vi são des sas re ce-
i tas vin cu la das con fe ri rá es ta bi li da de ao Fu nav,
mes mo que in su fi ci en tes para cus te ar to dos os be-
ne fí ci os. Ao mes mo tem po, por de ver de res pon sa bi-
li da de, pro cu ra mos li mi tar ao má xi mo o con jun to de
be ne fi ciá ri os (ví ti mas “ou” her de i ros e de pen den tes
ca ren tes de de ter mi na dos cri mes), jus ta men te para
vi a bi li zar a pro pos ta do pon to de vis ta or ça men tá rio.
Con tem plou-se, ain da, de for ma to tal men te ino va do-
ra, o au xí lio do Esta do às fa mí li as das ví ti mas de
“bala per di da”, con for me des cri ção do art. 4º, IV,
des te pro je to de lei. Pela pri me i ra vez, esse tris te fe -
nô me no é des cri to num ato nor ma ti vo, dada a ne-
ces si da de de ime di a ta res pos ta es ta tal.

Sala das Ses sões, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor José Sar ney.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

....................................................................................
Art. 49. A pena de mul ta con sis te no pa ga men to

ao fun do pe ni ten ciá rio da quan tia fi xa da na sen ten ça
e cal cu la da em dias-mul ta. Será, no mí ni mo, de 10
(dez) e, no má xi mo, de 360 (tre zen tos e ses sen ta)
dias-mul ta. (Re da ção dada pela Lei nº 7.209, de
11-7-1984.)

§ 1º O va lor do dia-mul ta será fi xa do pelo juiz
não po den do ser in fe ri or a um tri gé si mo do ma i or sa -
lá rio mí ni mo men sal vi gen te ao tem po do fato, nem
su pe ri or a 5 (cin co) ve zes esse sa lá rio.

(Re da ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)
§ 2º – O va lor da mul ta será atu a li za do, quan do

da exe cu ção, pe los ín di ces de cor re ção mo ne tá ria.
(Re da ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1 984)
....................................................................................

Ho mi cí dio sim ples
Art. 121 – Ma tar al guém:
Pena – re clu são, de 6 (seis) a 20 (vin te) anos.

Caso de di mi nu i ção de pena
§ 1º Se o agen te co me te o cri me im pe li do por

mo ti vo de re le van te va lor so ci al ou mo ral, ou sob o do -
mí nio de vi o len ta emo ção, logo em se gui da a in jus ta
pro vo ca ção da ví ti ma, o juiz pode re du zir a pena de
um sex to a um ter ço.

Ho mi cí dio qua li fi ca do
§ 2º Se o ho mi cí dio é co me ti do:
I – me di an te paga ou pro mes sa de re com pen sa,

ou por ou tro mo ti vo tor pe;
II – por mo ti vo fú til;

III – com em pre go de ve ne no, fogo, ex plo si vo,
as fi xia, tor tu ra ou ou tro meio in si di o so ou cru el, ou
de que pos sa re sul tar pe ri go co mum;

IV – à tra i ção, de em bos ca da, ou me di an te dis -
si mu la ção ou ou tro re cur so que di fi cul te ou tor ne im -
pos sí vel a de fe sa do ofen di do;

V – para as se gu rar a exe cu ção, a ocul ta ção, a
im pu ni da de ou van ta gem de ou tro cri me:

Pena – re clu são, de 12 (doze) a 30 (trin ta) anos.

Ho mi cí dio cul po so
§ 3º Se o ho mi cí dio é cul po so:
Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
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Au men to de pena
§ 4º No ho mi cí dio cul po so, a pena é au men ta da

de um ter ço, se o cri me re sul ta de inob ser vân cia de
re gra téc ni ca de pro fis são, arte ou ofí cio, ou se o
agen te de i xa de pres tar ime di a to so cor ro à ví ti ma,
não pro cu ra di mi nu ir as con se qüên ci as do seu ato, ou 
foge para evi tar pri são em fla gran te. Sen do do lo so o
ho mi cí dio, a pena é au men ta da de um ter ço, se o cri -
me é pra ti ca do con tra pes soa me nor de 14 (ca tor ze)
anos. (Re da ção dada pela Lei nº 8.069, de
13-7-1990)

§ 5º – Na hi pó te se de ho mi cí dio cul po so, o juiz
po de rá de i xar de apli car a pena, se as con se qüên ci as
da in fra ção atin gi rem o pró prio agen te de for ma tão
gra ve que a san ção pe nal se tor ne des ne ces sá ria.
(Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 6.416, de
24-5-1977)

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

Le são cor po ral
Art. 129 – Ofen der a in te gri da de cor po ral ou a

sa ú de de ou trem:
Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)

ano.

Le são cor po ral de na tu re za gra ve
§ 1º Se re sul ta:
I – in ca pa ci da de para as ocu pa ções ha bi tu a is,

por mais de 30 (trin ta) dias;
II – pe ri go de vida;
III – de bi li da de per ma nen te de mem bro, sen ti do

ou fun ção;
IV – ace le ra ção de par to:
Pena – re clu são, de 1 (um) a 5 (cin co) anos.
§ 2º Se re sul ta:
I – in ca pa ci da de per ma nen te para o tra ba lho;
II – en fer mi da de in cu rá vel;
III – per da ou inu ti li za ção de mem bro, sen ti do ou

fun ção;
IV – de for mi da de per ma nen te;
V – abor to:
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Le são cor po ral se gui da de mor te
§ 3º Se re sul ta mor te e as cir cuns tân ci as evi-

den ci am que o agen te não quis o re sul ta do, nem as -
su miu o ris co de pro du zi-lo:

Pena – re clu são, de 4 (qua tro) a 12 (doze) anos.

Di mi nu i ção de pena
§ 4º Se o agen te co me te o cri me im pe li do por

mo ti vo de re le van te va lor so ci al ou mo ral ou sob o do -

mí nio de vi o len ta emo ção, logo em se gui da a in jus ta
pro vo ca ção da ví i ti ma, o juiz pode re du zir a pena de
um sex to a um ter ço.

Subs ti tu i ção da pena
§ 5º O juiz, não sen do gra ves as le sões, pode

ain da subs ti tu ir a pena de de ten ção pela de mul ta:
I – se ocor re qual quer das hi pó te ses do pa rá gra-

fo an te ri or;
II – se as le sões são re cí pro cas.

Le são cor po ral cul po sa
§ 6º Se a le são é cul po sa:
Pena – de ten ção, de 2 (dois) me ses a 1 (um)

ano.

Au men to de pena
§ 7º Au men ta-se a pena de um ter ço, se ocor rer

qual quer das hi pó te ses do art. 121, § 4º. (Re da ção
dada pela Lei nº 8.069. de 13-7-1990)

§ 8º Apli ca-se à le são cul po sa o dis pos to no § 5º
do art. 121.

(Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 6.416, de
24-5-1977 e al te ra do pela Lei nº 8.069, de 13-7-1990)

Estu pro
Art. 213. Cons tran ger mu lher à con jun ção car -

nal, me di an te vi o lên cia ou gra ve ame a ça:
Pena – re clu são, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

(Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)
Pa rá gra fo úni co – Pa rá gra fo acres cen ta do pela

Lei nº 8.069, de 13-7-1990 e re vo ga do pela Lei nº
9.281, de 4-6-1996:

Tex to ori gi nal: Se a ofen di da é me nor de qua tor-
ze anos:

Pena – re clu são, de 4 (qua tro) me ses a 10 (dez)
anos.

Aten ta do vi o len to ao pu dor
Art 214. Cons tran ger al guém, me di an te vi o lên-

cia ou gra ve ame a ça, a pra ti car ou per mi tir que com
ele se pra ti que ato li bi di no so di ver so da con jun ção
car nal: Vide Lei nº 8.072, de 25-7-90

Pena – re clu são, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
(Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)

Pa rá gra fo úni co. Pa rá gra fo acres cen ta do pela
Lei nº 8.069, de 13-7-1990 e re vo ga do pela Lei nº
9.281. de 4-6-1996:

Tex to ori gi nal: Se o ofen di do é me nor da qua tor-
ze anos:

Pena – re clu são três a nove anos.

....................................................................................
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 LEI Nº 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

Dis põe so bre Se gu ro Obri ga tó rio de 
Da nos Pes so a is ca u sa dos por ve í cu los
au to mo to res de via ter res tre, ou por sua
car ga, a pes so as trans por ta das ou não.

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

DECRETO-LEI Nº 3.689, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Có di go de Pro ces so Pe nal.

....................................................................................
Art. 201. Sem pre que pos sí vel, o ofen di do será

qua li fi ca do e per gun ta do so bre as cir cuns tân ci as da
in fra ção, quem seja ou pre su ma ser o seu au tor, as
pro vas que pos sa in di car, to man do-se por ter mo as
suas de cla ra ções.

Pa rá gra fo úni co. Se, in ti ma do para esse fim, de i-
xar de com pa re cer sem mo ti vo jus to, o ofen di do po -
de rá ser con du zi do à pre sen ça da au to ri da de.
....................................................................................

Art. 386. O juiz ab sol ve rá o réu, men ci o nan do a
ca u sa na par te dis po si ti va, des de que re co nhe ça:

I – es tar pro va da a ine xis tên cia do fato;
....................................................................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Insti tui o Có di go Ci vil.

....................................................................................
Art. 1.845. São her de i ros ne ces sá ri os os des-

cen den tes, os as cen den tes e o côn ju ge.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 79, 
DE 7 DE JANEIRO DE 1994

Cria o Fun do Pe ni ten ciá rio Na ci o nal
– FUNPEN, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º Cons ti tu i rão re cur sos do Fun pen:
I – do ta ções or ça men tá ri as da União;
II – do a ções, con tri bu i ções em di nhe i ro, va lo res,

bens mó ve is e imó ve is, que ve nha a re ce ber de or ga-
nis mos ou en ti da des na ci o na is, in ter na ci o na is ou es -
tran ge i ras, bem como de pes so as fí si cas e ju rí di cas,
na ci o na is ou es tran ge i ras;

III – re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os, con-
tra tos ou acor dos fir ma dos com en ti da des pú bli cas ou 
pri va das, na ci o na is, in ter na ci o na is ou es tran ge i ras;

IV – re cur sos con fis ca dos ou pro ve ni en tes da
ali e na ção dos bens per di dos em fa vor da União Fe de-

ral, nos ter mos da le gis la ção pe nal ou pro ces su al pe -
nal,

ex clu in do-se aque les já des ti na dos ao Fun do de 
que tra ta a Lei nº 7.560, de 19 de de zem bro de 1986;

V – mul tas de cor ren tes de sen ten ças pe na is
con de na tó ri as com trân si to em jul ga do;

VI – fi an ças que bra das ou per di das, em con for-
mi da de com o dis pos to na lei pro ces su al pe nal;

VII – cin qüen ta por cen to do mon tan te to tal das
cus tas ju di ci a is re co lhi das em fa vor da União Fe de ral,
re la ti vas aos seus ser vi ços fo ren ses;

VIII – três por cen to do mon tan te ar re ca da do
dos con cur sos de prog nós ti cos, sor te i os e lo te ri as, no 
âm bi to do Go ver no Fe de ral;

IX – ren di men tos de qual quer na tu re za, au fe ri-
dos como re mu ne ra ção, de cor ren tes de apli ca ção do
pa tri mô nio do Fun pen;

X – ou tros re cur sos que lhe fo rem des ti na dos
por lei.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va .)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 270, DE 2003

Alte ra o § 6º do art. 2º da Lei nº
10.690, de 16 de ju nho de 2003.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 6º do art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de

fe ve re i ro de 1995, in tro du zi do pela Lei nº 10.690, de
16 de ju nho de 2003, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 2º ...................................................
..............................................................
§ 6º A exi gên cia para aqui si ção de au-

to mó ve is mo vi dos a com bus tí vel de ori gem
re no vá vel ou sis te ma re ver sí vel de com bus-
tão não se apli ca aos por ta do res de de fi-
ciên cia de que tra ta o in ci so IV do ca put
des te ar ti go.(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 nº 10.690, de 2003, am pli ou o le que de be -
ne fi ci a dos com a isen ção do JPI na com pra de ve í cu-
los es pe ci a is. Além dos por ta do res de de fi ciên cia fí si-
ca, já con tem pla dos na le gis la ção pre ce den te, fo ram
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ago ra in clu í dos os por ta do res de de fi ciên cia vi su al,
men tal se ve ra ou pro fun da e tam bém os au tis tas.

Sem dú vi da, foi um avan ço, in clu si ve ao de ter-
mi nar que o Mi nis té rio da Sa ú de e a 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 te rão pa pel re le van te na fi xa ção dos con ce i tos e
pa râ me tros para a ava li a ção dos pre ten den tes en-
qua dra dos nas no vas ca te go ri as.

Aliás, a pró pria lei já de li ne ia cri té ri os de ava li a-
ção para o caso dos de fi ci en tes fí si cos e vi su a is.
Estas dis po si ções ti ram a ma té ria do cam po sim ples-
men te da au to ri da de tri bu tá ria, que tem a dis cri ci o na-
ri e da de di mi nu í da em fa vor dos be ne fi ciá ri os.

Entre tan to, por um erro de ava li a ção, foi co me ti-
do um en ga no la men tá vel, que aca ba por tor nar le tra
mor ta o be ne fí cio para cer ca de oi ten ta por cen to dos
de fi ci en tes fí si cos, que de pen dem de au to mó vel do -
ta do de câm bio au to má ti co.

Acon te ce que a in dús tria na ci o nal não ofe re ce,
ain da, ve í cu los do ta dos de câm bio au to má ti co e que
se jam mo vi dos por com bus tí vel de fon te re no vá vel,
ou do ta dos de sis te ma re ver sí vel.

Pode-se até su por que, em al gum mo men to,
isso irá ocor rer. Entre tan to, não há qual quer pers pec-
ti va con cre ta para o lan ça men to de tais ve í cu los. E
ocor re que a isen ção é tem po rá ria, vi go ran do ape nas
por mais três anos.

Essa con ju ga ção de fa to res po de rá fa zer com
que o dis po si ti vo isen ci o nal se tor ne inó cuo, em fla-
gran te con tra-sen so ju rí di co e ab sur da in jus ti ça para
com os por ta do res de de fi ciên cia.

Sala das Ses sões, 8 de ju lho de 2003. – Arthur
Vir gi lio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

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

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

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

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 856, de 1995, que o Con -
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, José Sar ney, Pre si-
den te do Se na do Fe de ral, para os efe i tos do dis pos to

no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te lei:
....................................................................................

Art. 2º A isen ção do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos – IPI de que tra ta o art. 1º so men te
po de rá ser uti li za da uma vez, sal vo se o ve í cu lo ti ver
sido ad qui ri do há mais de três anos. (Re da ção dada
pela Lei nº 10.690, de 16-6-03)
....................................................................................

LEI Nº 10.690, DE 16 DE JUNHO DE 2003

Men sa gem de veto

Re a bre o pra zo para que os Mu ni cí-
pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun -
to à União pos sam con tra tar em prés ti-
mos ou fi nan ci a men tos, dá nova re da ção
à Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995,
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:
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 271, DE 2003

Acres cen ta os §§ 2º e 3º ao art. 39
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 es ti pu lar mul ta no caso de des cum-
pri men to pelo for ne ce dor da data fi xa da
para o cum pri men to de sua obri ga ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de se tem-

bro de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes
pa rá gra fos:

“Art. 39. ..............................................................
...........................................................................
§ 2º Caso não seja es ti pu la do o pra zo pre vis to

no in ci so XII e não se tra tan do de pro du to ou ser vi ço
de pron ta en tre ga ou pron ta pres ta ção, pre su me-se
que a obri ga ção do for ne ce dor deva ser cum pri da no
dia útil se guin te à con tra ta ção, sem pre ju í zo das pe -
na li da des pela prá ti ca abu si va.

§ 3º Se o for ne ce dor não cum prir a obri ga ção no 
pra zo, fi ca rá su je i to a mul ta de, no mí ni mo, dois por
cen to so bre o va lor con tra ta do, apli cá vel in de pen den-
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te men te da in de ni za ção por per das e da nos e sem
pre ju í zo da pos si bi li da de de o con su mi dor exi gir, a
seu cri té rio, a de vo lu ção da quan tia paga. (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 De fe sa do Con su mi dor, no in ci so
XII de seu art. 39, já pre vê como prá ti ca abu si va e ve -
da da aos for ne ce do res de pro du tos e ser vi ços de i xar
de es ti pu lar pra zo para o cum pri men to de sua obri ga-
ção ou de i xar afi xa ção do ter mo ini ci al a seu ex clu si vo
cri té rio.

Não há, con tu do, san ção de na tu re za ci vil para
a con du ta ve da da pela lei, já que ine xis te pre vi são le -
gal de mul ta para o atra so na en tre ga do pro du to ou
do ser vi ço pac tu a do. Tal si tu a ção acar re ta de se qui lí-
brio na re la ção de con su mo, pois fixa-se co mu men te
pe na li da de con tra tu al para o atra so no pa ga men to
por par te dos con su mi do res, en quan to os for ne ce do-
res, que ela bo ram uni la te ral men te os con tra tos, não
pre vê em san ções para sua pró pria im pon tu a li da de.

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 dis po si-
ção ex pres sa dos ar ti gos 52, XXXII, e 170, V, da
Cons ti tu i ção. Assim, além da ação go ver na men tal di -
ri gi da à Po lí ti ca Na ci o nal das Re la ções de Con su mo,
tam bém ao Po der Le gis la ti vo cabe edi tar leis que pro -
mo vam a pro te ção dos in te res ses dos con su mi do res,
cuja vul ne ra bi li da de é re co nhe ci da.

O art. 6º do Có di go de De fe sa do Con su mi dor
(CDC) já es ta be le ce como di re i to bá si co a ma nu ten-
ção do equi lí brio das par tes na re la ção de con su mo. É
ne ces sá rio, con tu do, tor nar mais con cre ta essa pro te-
ção dada ao con su mi dor face aos even tu a is atra sos
do for ne ce dor. Pro põe-se, as sim, a fi xa ção de um mí -
ni mo le gal de dois por cen to so bre o va lor da con tra ta-
ção para a mul ta apli cá vel aos atra sos na en tre ga de
pro du tos ou na pres ta ção de ser vi ços, equi va len te à
mul ta que o art. 53, § 1º, do CDC per mi te im por aos
con su mi do res. Os con tra tos po dem pre ver mul tas
ma i o res, mas, caso não pre ve jam mul ta al gu ma, apli -
ca-se o mí ni mo le gal de dois por cen to.

Res sal te-se que a mul ta deve ser apli ca da in de-
pen den te men te da in de ni za ção por per das e da nos e
da pos si bi li da de de o con su mi dor de sis tir do con tra to
e exi gir a de vo lu ção dos va lo res pa gos, pois o pre ju í-
zo ca u sa do pelo atra so pode ser mu i to su pe ri or a dois 
por cen to do va lor con tra ta do e, nes se caso, a fi xa ção
da mul ta me ra men te no mí ni mo le gal se ria in com pa tí-
vel com a pro te ção do con su mi dor.

Para im ple men tar a pro pos ta, é pre ci so, além de 
fi xar a mul ta mí ni ma por atra so, pre ver pra zo le gal
para a en tre ga do pro du to ou pres ta ção do ser vi ço, a
fim de evi tar que a fal ta de fi xa ção con tra tu al do pra zo
pre ju di que a apli ca ção da mul ta. Assim, pro põe-se
que, sal vo se o pro du to ou ser vi ço for de pron ta en tre-
ga, pre su ma-se que a obri ga ção do for ne ce dor deva
ser cum pri da no dia útil se guin te à con tra ta ção.
Embo ra pos sa pa re cer exí guo, con vém re pe tir que o
con tra to po de rá es ti pu lar pra zo mais di la ta do. Ade-
ma is, não se pode es que cer que a não-fi xa ção do
pra zo é con si de ra da prá ti ca abu si va e, por tan to, não
deve con tar com a con des cen dên cia da lei.

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 ga ran tir o
equi lí brio das re la ções de con su mo e de ses ti mu lar
atra sos no cum pri men to das obri ga ções dos for ne ce-
do res.

Sala das Ses sões, 8 de ju lho de 2003. – Ro-
dolp ho Tou ri nho.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su-
mi dor 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. 39. É ve da do ao for ne ce dor de pro du tos ou

ser vi ços, den tre ou tras prá ti cas abu si vas:
(Re da cão dada vela Lei nº 8.884, de 11-6-1994)
I – con di ci o nar o for ne ci men to de pro du to ou de

ser vi ço ao for ne ci men to de ou tro pro du to ou ser vi ço,
bem como, sem jus ta ca u sa, a li mi tes quan ti ta ti vos;

II – re cu sar aten di men to às de man das dos con -
su mi do res, na exa ta me di da de suas dis po ni bi li da des
de es to que, e, ain da, de con for mi da de com os usos e
cos tu mes;

III – en vi ar ou en tre gar ao con su mi dor, sem so li-
ci ta ção pré via, qual quer pro du to, ou for ne cer qual-
quer ser vi ço;

IV – pre va le cer-se da fra que za ou ig no rân cia do
con su mi dor, ten do em vis ta sua ida de, sa ú de, co nhe-
ci men to ou con di ção so ci al, para im pin gir-lhe seus
pro du tos ou ser vi ços;
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V – exi gir do con su mi dor van ta gem ma ni fes ta-
men te ex ces si va;

VI – exe cu tar ser vi ços sem a pré via ela bo ra ção
de or ça men to e au to ri za ção ex pres sa do con su mi dor,
res sal va das as de cor ren tes de prá ti cas an te ri o res en -
tre as par tes;

VII – re pas sar in for ma ção de pre ci a ti va, re fe ren-
te a ato pra ti ca do pelo con su mi dor no exer cí cio de
seus di re i tos;

VIII – co lo car, no mer ca do de con su mo, qual-
quer pro du to ou ser vi ço em de sa cor do com as nor -
mas ex pe di das pe los ór gãos ofi ci a is com pe ten tes ou,
se nor mas es pe cí fi cas não exis ti rem, pela Asso ci a-
ção Bra si le i ra de Nor mas Téc ni cas ou ou tra en ti da de
cre den ci a da pelo Con se lho Na ci o nal de Me tro lo gia,
Nor ma li za ção e Qu a li da de Indus tri al – CONMETRO;

IX – re cu sar a ven da de bens ou a pres ta ção de
ser vi ços, di re ta men te a quem se dis po nha a ad qui-
ri-los me di an te pron to pa ga men to, res sal va dos os ca -
sos de in ter me di a ção re gu la dos em leis es pe ci a is;
(Re da ção dada Dela Lei nº 8.884, de 11-6-1994)

X – ele var sem jus ta ca u sa o pre ço de pro du tos
ou ser vi ços. (Inci so acres cen ta do pela Lei nº 8.884,
de 11-6-1994)

Xl – Dis po si ti vo in cor po ra do pela MPV nº
1.890-67, de 22-10-1999, trans for ma do em in ci so
XIII, quan do da con ver são na Lei nº 9.870, de
23-11-1999

XII – de i xar de es ti pu lar pra zo para o cum pri-
men to de sua obri ga ção ou de i xar a fi xa ção de seu
ter mo ini ci al a seu ex clu si vo cri té rio (Inci so acres cen-
ta do pela Lei nº 9.008, de 21-3-1995)

XIII – apli car fór mu la ou ín di ce de re a jus te di ver-
so do le gal ou con tra tu al men te es ta be le ci do. (Inci so
acres cen ta do vela Lei nº 9.870, de 23-11-1999)

Pa rá gra fo úni co. Os ser vi ços pres ta dos e os pro -
du tos re me ti dos ou en tre gues ao con su mi dor, na hi -
pó te se pre vis ta no in ci so III, equi pa ram-se às amos -
tras grá tis, ine xis tin do obri ga ção de pa ga men to.

VI – exe cu tar ser vi ços sem a pré via ela bo ra ção
de or ça men to e au to ri za ção ex pres sa do con su mi dor,
res sal va das as de cor ren tes de prá ti cas an te ri o res en -
tre as par tes;

VII – re pas sar in for ma ção de pre ci a ti va, re fe ren-
te a ato pra ti ca do pelo con su mi dor no exer cí cio de
seus di re i tos;

VIII – co lo car, no mer ca do de con su mo, qual-
quer pro du to ou ser vi ço em de sa cor do com as nor -
mas ex pe di das pe los ór gãos ofi ci a is com pe ten tes ou,
se nor mas es pe cí fi cas não exis ti rem, pela Asso ci a-
ção Bra si le i ra de Nor mas Téc ni cas ou ou tra en ti da de

cre den ci a da pelo Con se lho Na ci o nal de Me tro lo gia,
Nor ma li za ção e Qu a li da de Indus tri al (CONMETRO);

IX – re cu sar a ven da de bens ou a pres ta ção de
ser vi ços, di re ta men te a quem se dis po nha a ad qui-
ri-los me di an te pron to pa ga men to, res sal va dos os ca -
sos de in ter me di a ção re gu la dos em leis es pe ci a is;
(Re dac~o dada pela Lei nº 8.884, de 11-6-1994)

X – ele var sem jus ta ca u sa o pre ço de pro du tos
ou ser vi ços. (Inci so acres cen ta do Dela Lei nº 8.884,
de 11-6-1994)

XI – Dis po si ti vo in cor po ra do pela MPV nº
1.890-67, de 22-10-1999, trans for ma do em in ci so
XIII, quan do da con ver so na Lei nº 9.870, de
23-11-1999.

XII – de i xar de es ti pu lar pra zo para o cum pri-
men to de sua obri ga ção ou de i xar a fi xa ção de seu
ter mo ini ci al a seu ex clu si vo cri té rio.(Inci so acres cen-
ta do vela Lei nº 9.008, de 21-3-1995)

XIII – apli car fór mu la ou ín di ce de re a jus te di ver-
so do le gal ou con tra tu alr nen te es ta be le ci do. (Inci so
acres cen ta do pela Lei nº 9.870, de 23-11-1999)

Pa rá gra fo úni co. Os ser vi ços pres ta dos e os pro -
du tos re me ti dos ou en tre gues ao con su mi dor, na hi -
pó te se pre vis ta no in ci so III, equi pa ram-se às amos -
tras grá tis, ine xis tin do obri ga ção de pa ga men to.

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

...........................................................................
Art. 52. No for ne ci men to de pro du tos ou ser vi-

ços que en vol va ou tor ga de cré di to ou con ces são de
fi nan ci a men to ao con su mi dor, o for ne ce dor de ve rá,
en tre Ou tros re qui si tos, in for má-lo pré via e ade qua-
da men te so bre:

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

...........................................................................
§ 1º As mul tas de mora de cor ren tes do ina dim-

ple men to de obri ga ções no seu ter mo não po de rão
ser su pe ri o res a dois por cen to do va lor da pres ta-
ção.(Re da cão dada pela Lei nº 9.298, de 1º-8-1996).

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

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

(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 (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, ten do sua tra mi ta ção ini ci a da em 1º de
agos to pró xi mo.

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, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

17342 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    465ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 385, DE 2003

Con vo ca ple bis ci to so bre o por te e
a guar da de arma de fogo, a se re a li zar
con jun ta men te com as ele i ções de 2004
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É con vo ca do ple bis ci to de âm bi to na ci o-

nal, nos ter mos do art. 49, XV, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e da Lei nº 9.709, de 18 de no vem bro de 1998,
para con sul tar o ele i to ra do so bre o di re i to de por tar
arma de fogo e o de guar dar arma de fogo em re si-
dên cia.

Art. 2º O ple bis ci to de que tra ta este de cre to le -
gis la ti vo re a li zar-se-á na data das ele i ções mu ni ci pa is
pre vis tas para 2004 e cons ta rá de duas con sul tas se -
pa ra das, a que o ele i tor de ve rá res pon der sim ou não,
ver san do as se guin tes ques tões:

I – o ci da dão deve ter o di re i to de an dar com
arma de fogo?

II – o ci da dão deve ter o di re i to de guar dar arma
de fogo em casa?

Art. 3º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data da sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pro po si ção que ora sub me te mos à apre ci a ção
dos ilus tres co le gas tem o ob je ti vo de con vo car ple-
bis ci to para que o ele i to ra do se pro nun cie so bre tema
dos mais re le van tes e atu a is.

Tra ta-se de sa ber qual a opi nião dos bra si le i ros
so bre o por te e a guar da de arma de fogo.

Com efe i to, há hoje ex pres si va dis cus são, tan to
na so ci e da de ci vil, quan to nos me i os es pe ci a li za dos,
bem como nos me i os de co mu ni ca ção e tam bém no
Par la men to, so bre se o ci da dão deve ter o di re i to de
tran si tar com arma de fogo e, ain da, se deve ter o di -
re i to de guar dar tal es pé cie de arma em sua re si dên-
cia.

Mu i tos en ten dem que tais prer ro ga ti vas con tri-
bu em para au men tar a vi o lên cia ur ba na e as es ta tís ti-
cas dos cri mes pra ti ca dos com arma de fogo, in clu si-
ve ho mi cí di os.

Já ou tros tan tos de fen dem o di re i to de o ci da dão
por tar ar mas de fogo e o de as ter em casa, para pro -
te ger a si pró prio e a sua fa mí lia, sob a ale ga ção de
que o Po der Pú bli co não tem cum pri do com o seu de -
ver de ga ran tir o di re i to à se gu ran ça.

Enfim, as opi niões se di vi dem e di an te des sa di -
ver gên cia nada mais ade qua do do que ou vir o que a
ci da da nia tem a di zer.

Des se modo, a re a li za ção do ple bis ci to, além de 
au fe rir a ma ni fes ta ção da opi nião pú bli ca, pro por ci o-

na rá a re a li za ção de am plo de ba te so bre o as sun to,
pois a lei que re gu la men ta a con sul ta po pu lar as se gu-
ra aos par ti dos po lí ti cos às fren tes su pra par ti dá ri as
or ga ni za das pela so ci e da de ci vil em tor no da ma té ria
em ques tão a gra tu i da de nos me i os de co mu ni ca ção
de mas sa con ces si o ná ri os de ser vi ço pú bli co, com o
fim de di vul ga ção de seus pos tu la dos re fe ren tes ao
tema sob con sul ta (art. 8º, IV, da Lei nº 9.709/98).

Ade ma is, o mes mo art. 8º, no seu in ci so III, pre -
ce i tua que com pe te à Jus ti ça Ele i to ral ex pe dir ins tru-
ções para a re a li za ção de ple bis ci to ou re fe ren do.

Por per ti nen te, de ve mos ain da lem brar aqui
que, nos ter mos do art. 10, tam bém da lei em pa u ta, o
ple bis ci to será con si de ra do apro va do ou re je i ta do por 
ma i o ria sim ples.

Por ou tro lado, vale lem brar que a Cons ti tu i ção
Fe de ral de 1988 con sa grou os ins ti tu tos da de mo cra-
cia di re ta ao es ta tu ir que todo o po der ema na do povo,
que o exer ce por meio de re pre sen tan tes ele i tos ou
di re ta men te, por meio de re fe ren do, ple bis ci to, ou ini -
ci a ti va po pu lar (art. 1º, pa rá gra fo úni co, com bi na do
com art. 14, ca put).

Ou tros sim, o art. 49, XV, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral es ta tui ser da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal a au to ri za ção de re fe ren do e a con vo ca-
ção de ple bis ci to.

Esse exer cí cio da de mo cra cia di re ta sob a égi de
da Cons ti tu i ção de

1988, e por in ter mé dio de ple bis ci to, já ocor reu
uma vez, por oca sião da con sul ta po pu lar que ra ti fi-
cou a op ção na ci o nal pela Re pú bli ca e pelo Pre si den-
ci a lis mo, em 1993.

À me di da que vi ve mos mo men to his tó ri co de
mu dan ças rumo a uma ma i or de mo cra ti za ção de nos -
sa so ci e da de e de suas ins ti tu i ções, en ten de mos que
de ve mos fa vo re cer a par ti ci pa ção po pu lar nas de ci-
sões mais im por tan tes que afe tem os des ti nos do
País. E o ple bis ci to é dos ins tru men tos que ope ra ci o-
na li zam essa am pli a ção da de mo cra cia.

Como con clu são, em face do ex pos to e ten do
em vis ta a re le vân cia e o in te res se pú bli co na ma té ria,
so li ci ta mos o apo io dos ilus tres co le gas para a apro -
va ção do pre sen te pro je to de de cre to le gis la ti vo.

Sala das Co mis sões – Hé lio Cos ta – Mão San -
ta – Pe dro Si mon – Ro ber to Sa tur ni no – Luiz Otá -
vio – Alme i da Lima – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Du -
ci o mar Cos ta – Re nan Ca lhe i ros – Re gi nal do Du -
ar te – Íris de Ara ú jo – Tião Vi a na – Ju vên cio da
Fon se ca – Mo za ril do Ca val can ti – João Ca pi be ri-
be -Gil ber to Mes tri nho – Sér gio Zam bi a si – Edson
Lo bão – Edu ar do Su plicy – Jo nas Pi nhe i ro – He lo-
í sa He le na – De mós te nes Tor res – Ro me ro Jucá –
Eu rí pe des Ca mar go – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Amir
Lan do – Jef fer son Pé res.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

XV – au to ri zar re fe ren do e con vo car ple bis ci to;
....................................................................................

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Re gu la men ta a exe cu ção do dis pos-
to nos in ci sos I, II e III do art. 14 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. 8º Apro va do o ato con vo ca tó rio, o Pre si den-
te do Con gres so Na ci o nal dará ciên cia à Jus ti ça Ele i-
to ral, a quem in cum bi rá, nos li mi tes de sua cir cuns cri-
ção:

I – fi xar a data da con sul ta po pu lar;

II – tor nar pú bli ca a cé du la res pec ti va;

III – ex pe dir ins tru ções para a re a li za ção do ple -
bis ci to ou re fe ren do;

IV – as se gu rar a gra tu i da de nos meio de co mu-
ni ca ção de mas sa con ces si o ná ri os de ser vi ço pú bli-
co, aos par ti dos po lí ti cos e às fren tes su pra par ti dá ri-
as or ga ni za das pela so ci e da de ci vil em tor no da ma -
té ria em ques tão, para a di vul ga ção de seus pos tu la-
dos re fe ren tes ao tema sob con sul ta.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pro je to
lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ten do sua tra mi ta ção a
par tir de 1º de agos to pró xi mo.

So bre a mesa, men sa gem que será lida pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lida a se guin te

MENSAGEM Nº 142, DE 2003
(Nº 312/2003, na ori gem)

Jun te-se ao pro ces sa do da Men sa-
gem nº 2, de 2003, à pu bli ca ção em
8-7-2003

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 9
a 17 de ju lho de 2003, para re a li zar vi si tas de Esta do
a Por tu gal e Espa nha e vi si ta ofi ci al ao Re i no Uni do
para par ti ci par da Re u nião de Cú pu la da Go ver nan ça
Pro gres sis ta.

2. Em Por tu gal, en tre 9 e 12 de ju lho, se rei re ce-
bi do pelo Pre si den te da Re pú bli ca Por tu gue sa, Jor ge
Sam pa io, pelo Pri me i ro-Mi nis tro da Re pú bli ca Por tu-
gue sa, José Ma nu el Du rão Bar ro so, re ce be rei a cha -
ve da ci da de de Lis boa, vi si ta rei a sede da Co mu ni da-
de de Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa, par ti ci pa rei de
se mi ná rio em pre sa ri al e de Ses são So le ne na
Assem bléia da Re pú bli ca.

3. No Re i no Uni do, nos dias 13 e 14 de ju lho,
par ti ci pa rei, na ci da de de Lon dres, da Re u nião de Cú -
pu la da Go ver nan ça Pro gres sis ta, jun ta men te com lí -
de res de mais de 15 pa í ses.

4. Na Espa nha, nos dias 15 e 16 de ju lho, se rei
re ce bi do por Suas Ma jes ta des, o Rei Juan Car los e a
Ra i nha So fia, pelo Pre si den te de Go ver no, José Ma -
ria Aznar, abri rei en con tro em pre sa ri al, re ce be rei a
cha ve de ouro da ci da de de Ma dri e re a li za rei vi si ta ao 
Con gres so dos De pu ta dos.

5. As Vi si tas de Esta do a Por tu gal e Espa nha,
bem como mi nha par ti ci pa ção, no Re i no Uni do, na
Re u nião de Cú pu la da Go ver nan ça Pro gres sis ta, de-
ve rão ofe re cer im por tan te con tri bu i ção à in ten si fi ca ção
e à di ver si fi ca ção do diá lo go com aque les pa í ses, par -
ce i ros sig ni fi ca ti vos do Bra sil no ce ná rio in ter na ci o nal.

Bra sí lia, 7 de ju lho de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

Avi so nº 695 – Su par/C. Ci vil

Em 7 de ju lho 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 a Por tu gal, Espa nha e Re i no Uni do

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
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9 a 17 de ju lho de 2003, para re a li zar vi si tas de Esta -
do a Por tu gal e Espa nha e vi si ta ofi ci al ao Re i no Uni -
do para par ti ci par da Re u nião de Cú pu la da Go ver-
nan ça Pro gres sis ta.

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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ex pe di-
en te será jun ta do ao pro ces sa do da Men sa gem nº 2,
de 2003.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 722, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is
so bre o Avi so nº 50, de 2002, (nº 1.636/02, 
na ori gem), que en ca mi nha ao Se na do
Fe de ral có pia da De ci são nº 649, de 2002, 
do Tri bu nal de Con tas da União, bem
como os res pec ti vos re la tó ri os e voto
que a fun da men tam, so bre au di to ria de
na tu re za ope ra ci o nal re a li za da no Pro-
gra ma de Sa ú de da Fa mí lia, com o ob je ti-
vo de ve ri fi car se há evi dên ci as de al te ra-
ção nos vín cu los de co-res pon sa bi li da de
en tre os pro fis si o na is de sa ú de jun to ao
Sis te ma Úni co de Sa ú de e aos usuá ri os
do pro gra ma.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

I – Re la tó rio

Por meio do Avi so nº 50, de 2002, o Pre si den te
do Tri bu nal de Con tas da União (TCU) en ca mi nha ao
Se na do Fe de ral có pia da De ci são nº 649, de 2002,
ado ta da por aque le tri bu nal, so bre au di to ria de na tu-
re za ope ra ci o nal re a li za da no Pro gra ma de Sa ú de da
Fa mí lia, no pe río do de 24 de se tem bro a 5 de ou tu bro
de 2001, abran gen do os exer cí ci os de 1999 e 2001.
Acom pa nham-na os res pec ti vos re la tó rio e voto que a 
fun da men tam.

O ob je ti vo da au di to ria era o de “ve ri fi car se há
evi dên ci as de al te ra ção nos vín cu los de co-res pon sa-
bi li da de en tre os pro fis si o na is de sa ú de jun to ao Sis -
te ma Úni co de Sa ú de e aos usuá ri os do pro gra ma”.

A me to do lo gia em pre ga da foi a de es tu do de
caso, im ple men ta da por meio de ob ser va ção di re ta e
ques ti o ná ri os, apli ca dos a co or de na do res es ta du a is
e mu ni ci pa is, mem bros das equi pes e usuá ri os do
pro gra ma. Ana li sa ram-se, no to tal, 444 ques ti o ná ri os.

Fo ram se le ci o na dos, para o es tu do, qua tro es ta-
dos da Re gião Nor des te (Ce a rá, Pa ra í ba, Ala go as e
Per nam bu co), em ra zão de esta re gião pos su ir o ma i-
or nú me ro de equi pes do pro gra ma im plan ta das e de
ser des ti na tá ria de 47% dos re cur sos do mes mo.

Para a es co lha dos mu ni cí pi os, ado ta ram-se cri -
té ri os de tem po de im plan ta ção do pro gra ma – pri o ri-
zan do os mais an ti gos, o que per mi ti ria “men su ra ção
de re sul ta dos”, – e co ber tu ra, se le ci o nan do-se os
com ma i or re la ção en tre o nú me ro de equi pes e o ta -
ma nho da po pu la ção, o que per mi ti ria me lhor atri bu ir
al te ra ções de in di ca do res à in ter ven ção re pre sen ta-
da pelo pro gra ma.

Os prin ci pa is pro ble mas cons ta ta dos e que es -
tão pre ju di can do o de sem pe nho do pro gra ma são: 

• di fi cul da de para a con tra ta ção de mé di cos
para as equi pes do pro gra ma e ele va da ro ta ti vi da de
des ses pro fis si o na is;

• fal ta sis te má ti ca de me di ca men tos, prin ci pal-
men te os des ti na dos ao tra ta men to de di a be tes e da
hi per ten são;

• nú me ro ex ces si vo de fa mí li as por equi pe; ex -
pan são

• ace le ra da do pro gra ma sem de sen vol vi men to
ade qua do de in fra-es tru tu ra;

• de sin for ma ção da po pu la ção so bre o pro gra-
ma;  des co nhe ci men to da fi lo so fia do pro gra ma pe los
com po nen tes das equi pes;  so bre car ga de tra ba lho
dos agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de;

• in su fi ciên cia dos ser vi ços e me ca nis mos de
re fe rên cia e con tra-re fe rên cia;  su per vi são, mo ni to ra-
men to e ava li a ção in su fi ci en tes;

• au sên cia de tre i na men to para ges to res do pro -
gra ma;

• in con sis tên cia dos da dos do Sis te ma de Infor -
ma ção da Aten ção Bá si ca.

Res sal ta, no en tan to, o re la tó rio, que es ses
pro ble mas não são ge ne ra li za dos, exis tin do al guns
mu ni cí pi os que, iso la da men te, man tém equi pes que
co nhe cem e pra ti cam a fi lo so fia do pro gra ma, de-
sen vol ve ram ade qua da in fra-es tru tu ra nas uni da des
do pro gra ma, e pos su em co or de na ções bem es tru-
tu ra das. Nes ses ca sos, as ações de pro mo ção da
sa ú de e pre ven ção de do en ças são exi to sas, re sul-
tan do em me lho ria dos seus in di ca do res de sa ú de.

Di an te das ra zões ex pos tas pelo re la tor, o Tri bu-
nal Ple no faz um con jun to de re co men da ções ao Mi -
nis tro de Esta do da Sa ú de, ao De par ta men to de
Aten ção Bá si ca, à Ge rên cia Téc ni ca de Assis tên cia
Far ma cêu ti ca do De par ta men to de Aten ção Bá si ca, à 
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Di re to ria de Pro gra mas Estra té gi cos da Se cre ta ria
Exe cu ti va e ao Da taSUS, do Mi nis té rio da Sa ú de;

às se cre ta ri as es ta du a is de sa ú de, e aos pre si-
den tes dos con se lhos es ta du a is de sa ú de.

Entre es sas re co men da ções des ta cam-se:
I – ao De par ta men to de Aten ção Bá si ca do Mi -

nis té rio da Sa ú de:
•  re a li zar es tu dos para o es ta be le ci men to de

no vos pa râ me tros de co ber tu ra das equi pes do PSF
(nú me ro má xi mo de fa mí li as ou pes so as as sis ti das
por equi pe) e en ca mi nha men to à apre ci a ção da Co -
mis são Inter ges to res Tri par ti te, com vis tas à im ple-
men ta ção;

• re a li zar es tu dos de vi a bi li da de da ins ti tu i ção
de adi ci o nal na par te va riá vel do Piso de Aten ção Bá -
si ca para im ple men ta ção de equi pes de su por te nos
mu ni cí pi os com PSF im plan ta do e en ca mi nha men to
à apre ci a ção da Co mis são Inter ges to res Tri par ti te,
com vis tas à im ple men ta ção;

• re a li zar es tu dos de vi a bi li da de de mo di fi car a
for ma de in cen ti vo fi nan ce i ro fe de ral (par te va riá vel
do Piso de Aten ção Bá si ca), para que leve em con si-
de ra ção não ape nas cri té ri os quan ti ta ti vos de co ber-
tu ra, mas tam bém as pec tos qua li ta ti vos, em es pe ci al
adi ci o na is por tem po de per ma nên cia do mé di co na
equi pe, pela exis tên cia de uni da de de Sa ú de da Fa -
mí lia, e por de sem pe nho téc ni co da equi pe;

• im ple men tar ações edu ca ti vas de re for ço da fi -
lo so fia do pro gra ma di ri gi das às equi pes, com ên fa se
na su pres são da mar ca ção de con sul tas me di an te fi -
chas e am pla di vul ga ção das boas prá ti cas ado ta das
no pro gra ma;

• es ta be le cer e re gu la men tar no vos cri té ri os e
re qui si tos para qua li fi ca ção de mu ni cí pi os ao in cen ti-
vo do pro gra ma, que con tem plem – e as se gu rem – a
exis tên cia da in fra-es tru tu ra ade qua da às uni da des
do pro gra ma e a qua li da de do aten di men to;

• ela bo rar e dis tri bu ir às se cre ta ri as mu ni ci pa is
de sa ú de ma nu al con ten do sis te má ti ca de su per vi são
e mo ni to ra men to;

II – ao De par ta men to de Aten ção Bá si ca do Mi -
nis té rio da Sa ú de em con jun to com as se cre ta ri as es -
ta du a is de sa ú de:

• ela bo rar “ma te ri al ilus tra ti vo” so bre a fi lo so fia
do pro gra ma, des ti na do a seus usuá ri os, para se rem
uti li za dos pe los agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de;

• ado tar pro vi dên ci as para que se jam for ne ci dos
uni for me, cra chá e me i os de pro te ção con tra o sol aos 
agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de;

• re di men si o nar as áre as de co ber tu ra das uni -
da des do pro gra ma e o nú me ro de fa mí li as aten di das,
para evi tar so bre car ga das equi pes;

• in cor po rar um ser vi dor da área ad mi nis tra ti va
ao qua dro das uni da des do pro gra ma com po pu la ção
ads tri ta su pe ri or a 3.500 pes so as;

• uni for mi zar a sis te má ti ca de re fe rên cia e con -
tra-re fe rên cia;

• iden ti fi car me i os le ga is que pos si bi li tem a con -
tra ta ção de pro fis si o na is para as equi pes do pro gra-
ma, em es pe ci al de agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de;

• ado tar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para a pro -
mo ção de cur sos de ca pa ci ta ção dos co or de na do res
es ta du a is do pro gra ma;

III  –  à Ge rên cia Téc ni ca de Assis tên cia Far ma-
cêu ti ca do Mi nis té rio da Sa ú de e às se cre ta ri as es ta-
du a is de sa ú de:

• ado tar pro vi dên ci as para que não fal tem, nas
uni da des do pro gra ma, me di ca men tos uti li za dos na
aten ção bá si ca, em es pe ci al os des ti na dos ao tra ta-
men to de hi per ten sos e di a bé ti cos;

IV  –  ao De par ta men to de Aten ção Bá si ca do
Mi nis té rio da Sa ú de em con jun to com o Da taSUS:

• pro mo ver a cons ci en ti za ção dos ges to res
mu ni ci pa is e es ta du a is so bre a im por tân cia da in for-
ma ti za ção das uni da des do pro gra ma, da ca pa ci ta-
ção do pes so al para a uti li za ção de equi pa men tos e
pro gra mas e da ma nu ten ção do Sis te ma de Infor-
ma ção da Aten ção Bá si ca (SIAB);

• pro du zir ro ti nas pa dro ni za das de aná li se dos
da dos do Siab para uso das uni da des do pro gra ma
e de suas co or de na ções es ta du a is e mu ni ci pa is;

V  –  aos pre si den tes dos con se lhos es ta du a is
de sa ú de:

• acom pa nhar e fis ca li zar as trans fe rên ci as de
re cur sos dos es ta dos aos mu ni cí pi os, em aten ção
ao dis pos to no § 3º do art. 77 do Ato das Dis po si-
ções Tran si tó ri as, adi ci o na do à Cons ti tu i ção pela
Emen da nº 29, de 2000.

Além dis so, re i te ra à Se cre ta ria de Assis tên cia
à Sa ú de do Mi nis té rio da Sa ú de, a ori en ta ção ex pe-
di da na De ci são nº 955/1999-Ple ná rio, que de ter mi-
nou a pro mo ção de es tu dos para acom pa nhar e
ava li ar a im ple men ta ção dos Pro gra mas de Agen tes
Co mu ni tá ri os de Sa ú de e de Sa ú de da Fa mí lia.

De ter mi na, por fim, que o De par ta men to de
Aten ção Bá si ca do Mi nis té rio da Sa ú de re me ta, ao
TCU, no pra zo de ses sen ta dias, pla no de ação con -
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ten do as me di das ne ces sá ri as à im ple men ta ção das 
re co men da ções con ti das na de ci são em apre ci a ção.

II  – Aná li se

O Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia (PSF) cons ti-
tui a es tra té gia bá si ca de “con so li da ção da po lí ti ca de
Go ver no vol ta da à trans for ma ção do mo de lo de aten -
ção à sa ú de no País”  –  se gun do do cu men tos ofi ci a is
– , e tem de mons tra do ser de gran de va lia na re du ção
da mor ta li da de in fan til, no con tro le de en de mi as e na
pro mo ção da sa ú de de co mu ni da des ru ra is e das pe -
ri fe ri as ur ba nas.

Cri a do em 1994, pelo Mi nis té rio da Sa ú de, a
par tir de ex pe riên cia bem su ce di da do Pro gra ma de
Agen tes Co mu ni tá ri os de Sa ú de, ini ci a do em 1991,
o PSF é pro pos to como uma es tra té gia para re o ri en-
ta ção do mo de lo as sis ten ci al em con for mi da de com
os prin cí pi os do Sis te ma Úni co de Sa ú de, em subs-
ti tu i ção ao mo de lo tra di ci o nal de as sis tên cia, cen tra-
do no hos pi tal.

Impri min do uma nova di nâ mi ca à aten ção bá si-
ca de sa ú de, ob je ti va au men tar sua re so lu ti vi da de,
hu ma ni zar o aten di men to e ser vir de por ta de en tra-
da para os de ma is ní ve is de com ple xi da de as sis ten-
ci al no sis te ma de sa ú de.

No Mi nis té rio da Sa ú de, o se tor res pon sá vel
pelo PSF é o De par ta men to de Aten ção Bá si ca, da
Se cre ta ria de Po lí ti cas de Sa ú de, mas o pro gra ma é 
exe cu ta do de for ma des cen tra li za da, sob co or de na-
ção mu ni ci pal.

Atu al men te, o PSF aten de 55 mi lhões de pes -
so as com 16 mil equi pes. Os pla nos do Mi nis tro da
Sa ú de in clu em a am pli a ção des ses nú me ros, nes te
ano de 2003, em mais 13 mi lhões de pes so as aten -
di das por no vas 4 mil equi pes do pro gra ma.

Além de seus ob je ti vos ime di a tos de me lho ria
da as sis tên cia à sa ú de e dos in di ca do res de sa ú de
das co mu ni da des al can ça das, o pro gra ma gera 58
mil em pre gos di re tos e 8 mil in di re tos.

Ape sar do cres ci men to do pro gra ma, re la ta o
TCU que há in dí ci os de que não ocor reu, re al men te,
a pro pa la da al te ra ção do mo de lo, e a au di to ria bus-
cou, en tão, ava li ar:

• se as equi pes de Sa ú de da Fa mí lia es tão efe -
ti va men te im plan ta das e em atu a ção;

• se o pro gra ma está sen do su per vi si o na do,
acom pa nha do e ava li a do pela es fe ra es ta du al; e

• como têm evo lu í do os in di ca do res de sa ú de
nas lo ca li da des onde o pro gra ma está im plan ta do.

Os re sul ta dos en con tra dos pa re cem in di car
que a im ple men ta ção do PSF se faz, atu al men te,
com uma sé rie de pro ble mas que es tão pre ju di can-
do o seu de sem pe nho e po dem vir a com pro me ter
seus re sul ta dos e o al can ce de seus ob je ti vos, con -
for me o re la tó rio apre sen ta do e an te ri or men te su-
ma ri za do por nós.

III  – Voto

Em vis ta da im por tân cia es tra té gi ca do Pro gra-
ma de Sa ú de da Fa mí lia para a con for ma ção e con so-
li da ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de e do aqui ex pos-
to, o voto é pela apre sen ta ção de re que ri men to de in -
for ma ções so bre as pro vi dên ci as ado ta das pelo Mi -
nis tro da Sa ú de para dar cum pri men to às re co men-
da ções do TCU re fe ren tes às de ci sões nº 955, de
1999; e 649, de 2002, e re sul ta dos al can ça dos.

Sala da Co mis são, – Le o mar Qu in ta ni lha, Re-
la tor.

REQUERIMENTO Nº 539, DE 2003

Nos ter mos do § 1º do art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, e con si de ran do a De ci-
são nº 649, de 2002, do Ple ná rio do Tri bu nal de
Con tas da União, bem como os ele men tos do re la tó-
rio e do voto que a fun da men tam, re que re mos se-
jam pres ta das, pelo Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da
Sa ú de, as se guin tes in for ma ções:

a) pro vi dên ci as to ma das por aque la pas ta para 
dar cum pri men to às re co men da ções da De ci são nº
955, de 1999, do Tri bu nal de Con tas da União, que
de ter mi nou a pro mo ção de es tu dos para acom pa-
nhar e ava li ar a im ple men ta ção dos Pro gra mas de
Agen tes Co mu ni tá ri os de Sa ú de e de Sa ú de da Fa-
mí lia, e re sul ta dos ob ti dos;

b) pro vi dên ci as to ma das por aque la pas ta para 
dar cum pri men to às re co men da ções da De ci são nº
649, de 2002, do Tri bu nal de Con tas da União, re fe-
ren tes à cor re ção de pro ble mas na im plan ta ção e
im ple men ta ção do Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia
que es tão pre ju di can do o seu de sem pe nho, e re sul-
ta dos ob ti dos.

Sala das Co mis sões, 18 de ju nho de 2003. –
Lú cia Vâ nia, Pre si den te – Le o mar Qu in ta ni lha,
Re la tor – Eu rí pe des Ca mar go – Flá vio Arns – Ge -
ral do Mes qui ta Jú ni or – Serys Slhes sa ren ko –
Mão San ta – Íris de Ara ú jo – Pa pa léo Paes – Ro -
me ro Jucá – Ante ro Paes de Bar ros – Le o nel Pa -
van  – Au gus to Bo te lho – Osmar Dias.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29,
DE 13 DE SETEMBRO DE 2000

Alte ra os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e
198 da Cons ti tu i ção Fe de ral e acres cen ta
ar ti go ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu-
ci o na is Tran si tó ri as, para as se gu rar os
re cur sos mí ni mos para o fi nan ci a men to
das ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de.

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

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

....................................................................................
Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº

29, de 13-9-00:
“Art. 77. Até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2004, os

re cur sos mí ni mos apli ca dos nas ações e ser vi ços pú -
bli cos de sa ú de se rão equi va len tes:”(AC)

“I – no caso da União:”(AC)
“a) no ano 2000, o mon tan te em pe nha do em

ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de no exer cí cio fi-
nan ce i ro de 1999 acres ci do de, no mí ni mo, cin co por
cen to;” (AC)

“b) do ano 2001 ao ano 2004, o va lor apu ra do no 
ano an te ri or, cor ri gi do pela va ri a ção no mi nal do Pro -
du to Inter no Bru to – PIB;”(AC)

“II – no caso dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral,
doze por cen to do pro du to da ar re ca da ção dos im pos-
tos a que se re fe re o art. 155 e dos re cur sos de que
tra tam os arts. 157 e 159, in ci so I, alí nea a, e in ci so II,
de du zi das as par ce las que fo rem trans fe ri das aos
res pec ti vos Mu ni cí pi os; e”(AC)

“III – no caso dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de-
ral, quin ze por cen to do pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe re o art. 156 e dos re cur sos de
que tra tam os arts. 158 e 159, in ci so I, alí nea b, e §
3º.”(AC)

“§ 1º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí-
pi os que apli quem per cen tu a is in fe ri o res aos fi xa dos
nos in ci sos II e III de ve rão ele vá-los gra du al men te,
até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2004, re du zi da a di fe ren-
ça à ra zão de, pelo me nos, um quin to por ano, sen do
que, a par tir de 2000, a apli ca ção será de pelo me nos
sete por cen to.”(AC)

“§ 2º Dos re cur sos da União apu ra dos nos ter -
mos des te ar ti go, quin ze por cen to, no mí ni mo, se rão
apli ca dos nos Mu ni cí pi os, se gun do o cri té rio po pu la-
ci o nal, em ações e ser vi ços bá si cos de sa ú de, na for -
ma da lei.”(AC)

“§ 3º Os re cur sos dos Esta dos, do Dis tri to Fe de-
ral e dos Mu ni cí pi os des ti na dos às ações e ser vi ços
pú bli cos de sa ú de e os trans fe ri dos pela União para a
mes ma fi na li da de se rão apli ca dos por meio de Fun do
de Sa ú de que será acom pa nha do e fis ca li za do por
Con se lho de Sa ú de, sem pre ju í zo do dis pos to no art.
74 da Cons ti tu i ção Fe de ral.”(AC)

“§ 4º Na au sên cia da lei com ple men tar a que se
re fe re o art. 198, § 3º, a par tir do exer cí cio fi nan ce i ro
de 2005, apli car-se-á à União, aos Esta dos, ao Dis tri-
to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os o dis pos to nes te ar ti-
go.”(AC)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ex pe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O Re que ri men to nº 539, de 2003, de ini ci a ti va
da Co mis são de Assun tos So ci a is, so bre o Avi so nº
50, de 2002, vai à Mesa para de ci são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tur ma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 723, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
ao Di ver sos nº 42, de 1997 (Avi so
nº461-SGS– TCU/97, na ori gem), que en-
ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia de De -
ci são ado ta da pelo Tri bu nal de Con tas da 
União re fe ren te a atos, fa tos e cir cuns-
tân ci as que en vol vem a tra gé dia da Clí ni-
ca San ta Ge no ve va, no ba ir ro de San ta
Te re za, bem como em ou tras ca sas ge riá-
tri cas do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

I – Re la tó rio

É sub me ti do à de li be ra ção des ta Co mis são de
Assun tos So ci a is o Di ver sos nº 42, de 1997 (Avi so
nº461-SGS-TCU/97, na ori gem), em que o Pre si den-
te do Tri bu nal de Con tas da União – TCU en ca mi nha
ao Se na do Fe de ral có pia da De ci são ado ta da por
aque la Cor te re fe ren te a atos, fa tos e cir cuns tân ci as
que en vol vem a tra gé dia ocor ri da na Clí ni ca San ta
Ge no ve va, lo ca li za da no ba ir ro de San ta Te re za, bem
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como em ou tras ca sas ge riá tri cas se di a das no Rio de
Ja ne i ro.

O Pre si den te do TCU en ca mi nhou ao Pre si den-
te do Con gres so Na ci o nal, para co nhe ci men to, có pia
da De ci são no 634, de 1999, ado ta da na Ses são
Ordi ná ria do Ple ná rio de 15 de se tem bro de 1999, e
tam bém dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun -
da men ta ram.

Fo ram igual men te ane xa dos os Re la tó ri os de
Pla ne ja men to de Exe cu ção de Au di to ria re a li za da no
Escri tó rio da Re pre sen ta ção do Mi nis té rio da Sa ú de,
no Esta do do Rio de Ja ne i ro, e nas en ti da des hos pi ta-
la res para as qua is fo ram des ti na dos re cur sos do Sis -
te ma Úni co de Sa ú de – SUS para aten di men to a pa ci-
en tes crô ni cos na que le Esta do.

II – Aná li se

No pre sen te caso, o ob je ti vo era a ve ri fi ca ção do 
uso e des ti na ção dos re cur sos pa gos às clí ni cas e ca -
sas ge riá tri cas que aco lhi am os de no mi na dos pa ci en-
tes fora de pos si bi li da de te ra pêu ti ca, ou pa ci en tes
crô ni cos, con tra ta das pelo SUS no Mu ni cí pio do Rio
de Ja ne i ro, em con fron to com a qua li da de e a quan ti-
da de dos ser vi ços pres ta dos.

Cum pre des ta car que o tra ba lho re a li za do pe los
ór gãos com pe ten tes de sig na dos para tal fim não en -
vol veu so men te a aná li se dos cus tos. Ele foi mu i to
mais am plo e abran geu tam bém o exa me da com pa ti-
bi li da de en tre es ses úl ti mos e as ins ta la ções fí si cas
das clí ni cas, os equi pa men tos, os me di ca men tos uti li-
za dos, os pro ce di men tos e as ro ti nas mé di cas, as
téc ni cas de en fer ma gem, as con di ções de hi gi e ne e
lim pe za, os sis te mas de in for ma ções mé di cas, a ali -
men ta ção e ou tros.

De tec tou-se, en tão, à épo ca, que a res pon sa bi-
li da de pela si tu a ção en con tra da não ca bia so men te
às ins ti tu i ções au di ta das, mas tam bém ao se tor pú bli-
co res pon sá vel pela apli ca ção dos re cur sos do SUS e 
sua fis ca li za ção. O TCU de ci diu re i te rar ao Mi nis té rio
da Sa ú de a de ter mi na ção para ela bo rar nor mas de
fis ca li za ção para os ges to res es ta du a is e mu ni ci pa is
do SUS, de modo a fa cul tar a apli ca ção de san ções
aos pres ta do res con ve ni a dos, quan do do co me ti men-
to de ir re gu la ri da des.

Fi ca ram evi den ci a das fa lhas na po lí ti ca go ver-
na men tal de as sis tên cia aos ido sos e se qüe la dos por
tra u mas e do en ças crô ni co-de ge ne ra ti vas. Fi cou pa -
ten te a ne ces si da de de ve ri fi ca ção da con ti nu i da de
das con di ções de aten di men to por par te das Uni da-
des Pres ta do ras de Ser vi ços – UPS que já se en con-
tra vam no SUS e de re a li za ção de um novo ca das tra-
men to das UPS.

Cons ta tou-se, igual men te, a ne ces si da de de
uma re a va li a ção e atu a li za ção dos va lo res vi gen tes
na ta be la de pro ce di men tos do SUS, de modo a com -
pa ti bi li zá-los com a re a li da de dos cus tos des ses pro -
ce di men tos. O exa me das re ce i tas e des pe sas de um
hos pi tal pú bli co com per fil se me lhan te ao das clí ni cas
au di ta das per mi tiu ao TCU cons ta tar as dis pa ri da des
en tre os va lo res pa gos a am bos, e de tec tar que a diá -
ria paga pelo SUS às clí ni cas em ques tão não co bria
se quer o so ma tó rio dos cus tos que cada pa ci en te re -
pre sen ta va, ain da que do to tal das des pe sas fos sem
ex pur ga dos os cus tos com pes so al.

A aná li se da de ci são ado ta da pelo TCU, ora em
ques tão, as si na la que:

• de ter mi na ções vá ri as fo ram en ca mi nha das ao 
Mi nis té rio da Sa ú de, ao Escri tó rio de Re pre sen ta ção
do Mi nis té rio da Sa ú de no Esta do do Rio de Ja ne i ro, à 
Se cre ta ria de Sa ú de do Esta do do Rio de Ja ne i ro, à
Se cre ta ria de Sa ú de do Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro,
ao Con se lho Re gi o nal de Me di ci na do Esta do do Rio
de Ja ne i ro;

• re co men da ções di ver sas fo ram fe i tas à Se cre ta-
ria de Assis tên cia So ci al do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al e à Se cre ta ria de De sen vol vi men to
So ci al da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal do Rio de Ja ne i ro;

• ciên cia dos fa tos apu ra dos foi dada ao Con gres-
so Na ci o nal e a di ver sos ór gãos do Po der Exe cu ti vo e
do Po der Ju di ciá rio, nas três es fe ras de go ver no.

Na oca sião, o Tri bu nal de ci diu re i te rar ao Sr.
Mi nis tro de Esta do da Sa ú de a de ter mi na ção de
“ela bo rar nor mas de fis ca li za ção para os ges to res
es ta du a is e mu ni ci pa is do SUS”, de modo a pos si bi-
li tar a ve ri fi ca ção do aten di men to das con di ções mí -
ni mas de ter mi na das para a pres ta ção dos ser vi ços
mé di cos e as sis ten ci a is no âm bi to do SUS e a fa cul-
tar a apli ca ção de san ções aos pres ta do res con ve ni-
a dos, quan do do co me ti men to de ir re gu la ri da des.
Tais nor mas co i bi ri am ir re gu la ri da des como as que
ocor re ram na Clí ni ca San ta Ge no ve va, onde, em vir -
tu de da não cons ta ta ção da con ta mi na ção dos de-
pó si tos de água e a con se qüen te pro pa ga ção e vi ru-
lên cia de do en ças de ve i cu la ção hí dri ca, inú me ros
pa ci en tes mor re ram.

No Se na do Fe de ral, o Di ver sos nº 42, de 1997,
do TCU, foi sub me ti do ao exa me da Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le, ten do seu Pa re cer, o de nº 251,
de 2001, ela bo ra do pelo Se na dor Ney Su as su na.

Após pro ce di das as co mu ni ca ções de -
ter mi na das pelo Pa re cer nº 251, de 2001 da 
CFC, a Pre si dên cia da Casa co mu ni cou ao
Ple ná rio que, em aten di men to às con clu-
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sões nele con ti das, fo ram ex pe di dos os Ofí -
ci os nº 492, de 2001, à Pro cu ra do ria-Ge ral
da Re pú bli ca, nº 493, de 2001, ao TCU, e nº 
494, de 2001, ao Mi nis té rio da Sa ú de.

Em res pos ta, a Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli-
ca in for mou, por meio do Ofí cio nº 367, de 2001, que
en ca mi nhou có pia do re fe ri do Pa re cer à Pro cu ra do ria
da Re pú bli ca no Esta do do Rio de Ja ne i ro, para as
pro vi dên ci as ca bí ve is.

Impor ta as si na lar, no pre sen te caso, que o voto
do Re la tor do Pa re cer da CFC re co men dou, em sua
le tra a que o pro ces sa do re to me a esta Co mis são,
dada a es tre i ta re la ção en tre o con te ú do da ma té ria e
as prer ro ga ti vas re gi men ta is da CAS, à qual com pe te
opi nar so bre se gu ri da de so ci al, nor mas ge ra is de
pro te ção e in te gra ção so ci al das pes so as por ta do ras
de de fi ciên ci as e pro te ção dos ido sos, bem como so -
bre a com pe tên cia do SUS (art. 100, in ci sos I e II, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral).

Assim, con for me reza o Pa re cer nº 251, de 2001 
da CFC, a pre sen te ma té ria re to mou à Co mis são de
Assun tos So ci a is, para co nhe ci men to.

II – Voto

Ten do em vis ta que a au di to ria re a li za da pelo
Tri bu nal de Con tas da União iden ti fi ca inú me ras ir re-
gu la ri da des que de vem me re cer toda aten ção des ta
Co mis são, e que ain da se des co nhe ce as pro vi dên ci-
as que fo ram to ma das pelo Mi nis té rio da Sa ú de para
sa nar as fa lhas apon ta das e para cum prir as re co-
men da ções do TCU, nos so voto é pelo en ca mi nha-
men to de um Re que ri men to de Infor ma ções ao Mi nis-
tro da Sa ú de.

Sala da Co mis são, Pre si den te, – Le o mar Qu in-
ta ni lha, Re la tor.

REQUERIMENTO Nº 540, DE 2003

Re que i ro, com base no dis pos to no art. 216, I,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que seja
en ca mi nha do ao Se nhor Mi nis tro da Sa ú de pe di do de 
in for ma ções so bre as pro vi dên ci as to ma das ou a to -
mar, por par te da que le Mi nis té rio, em cum pri men to
da De ci são nº 634, de 1999, ado ta da pelo Tri bu nal de
Con tas da União re fe ren te a atos, fa tos e cir cuns tân-
ci as que en vol vem a tra gé dia da Clí ni ca San ta Ge no-
ve va, no ba ir ro de San ta Te re za, bem como em ou tras
ca sas ge riá tri cas do Rio de Ja ne i ro.

Jus ti fi ca ção

Ten do em vis ta o fato de, após exa me dos es cla-
re ci men tos e in for ma ções en ca mi nha das pelo Mi nis-

té rio da Sa ú de ao Tri bu nal de Con tas da União, a Uni -
da de Téc ni ca do TCU ter con si de ra do que as res pos-
tas so bre as pro vi dên ci as ado ta das por aque le Mi nis-
té rio não aten dem in te gral men te às de li be ra ções con -
ti das no re fe ri do de ci sum, cre io ne ces sá rio ser di ri-
mi da a ques tão.

Entre as de ter mi na ções cons tan tes da De ci são
do TCU, em 1998, des ta ca-se aque la que de i xou de 
ser cum pri da e foi re no va da em 1999.

Tex tu al men te, a men ci o na da Uni da de Téc ni ca
do TCU jul gou que:

“Embo ra o mi nis té rio con si de re que a
de ter mi na ção con ti da no item 8.1.1 es te ja
cum pri da, ain da não exis tem nor mas de fis -
ca li za ção que os ges to res es ta du a is e mu ni-
ci pa is do SUS pos sam uti li zar para apli car
san ções aos pres ta do res con ve ni a dos que
in cor ram em ir re gu la ri da des”.

“Esse fato é im por tan te, uma vez que,
em face da ine xis tên cia des ses nor ma ti vos,
não há como os ges to res es ta du a is e mu ni-
ci pa is exer ce rem seu po der-de ver de po lí-
cia, apli can do san ções aos es ta be le ci men-
tos que não es te jam ofe re cen do um ser vi ço
den tro das nor mas mé di cas e sa ni tá ri as.
Nes tes ca sos, res ta ri am como úni cas op-
ções à di mi nu i ção das quo tas de in ter na-
ções dos in fra to res pelo mu ni cí pio ou seu
des cre den ci a men to pelo es ta do, pre ju di can-
do mais a po pu la ção do que a uni da de pres -
ta do ra”.

Se gun do a men ci o na da De ci são do TCU, ha-
via tam bém ne ces si da de de se ve ri fi car se as de ter-
mi na ções ob je to dos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da De ci são
nº 88/98-Ple ná rio fo ram cum pri das por in ter mé dio
da au di to ria su ge ri da pela SECEX/RJ, jun ta men te
com a re la ti va à con ti da no item 8.1.1 já co men ta do.

As ra zões ex pos tas fun da men tam o pre sen te
Re que ri men to.

Sala das Co mis sões, 18 de ju nho de 2003. –
Lú cia Vâ nia, Pre si den te – Le o mar Qu in ta ni lha,
Re la tor – Eu rí pe des Ca mar go – Flá vio Arns – Ge -
ral do Mes qui ta Jú ni or – Serys Slhes sa ren ko –
Mão San ta – Ju vên cio da Fon se ca – Íris de Ara ú-
jo – Pa pa léo Paes – Ro me ro Jucá – Ante ro Paes
de Bar ros – Le o nel Pa van – Au gus to Bo te lho –
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ex pe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.
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O Re que ri men to nº 540, de 2003, de ini ci a ti va
da Co mis são de Assun tos So ci a is, so bre o Di ver sos
nº 42, de 1997, vai à Mesa para de ci são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 724, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Pro je to de Re so lu ção do
Se na do nº 27, de 2003, de au to ria do Se -
na dor Edu ar do Su plicy que res ta be le ce a 
Re so lu ção nº 8, de 2001, do Se na do Fe-
de ral (Au to ri za o Ban co do Nor des te do
Bra sil S/A – BNB a con tra tar ope ra ção de 
cré di to ex ter no no va lor de
US$150,000,000.00 (cen to e cin qüen ta mi -
lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de
prin ci pal, jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to – BID, des ti na da ao
fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de
Expan são de Mer ca dos para Pe que nas e
Mé di as Empre sas – PEM).

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

I – Re la tó rio

Está em pa u ta o Pro je to de Re so lu ção nº 27, de
2003, de au to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy, que
pro põe seja res ta be le ci da a Re so lu ção nº 8, de 2001.

A re fe ri da Re so lu ção au to ri zou o Ban co do Nor -
des te do Bra sil S/A – BNB a con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no no va lor de US$150,000,000.00 (cen -
to e cin qüen ta mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos),
de prin ci pal, jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de De-
sen vol vi men to – BID, des ti na da ao fi nan ci a men to par -
ci al do Pro gra ma de Expan são de Mer ca dos para Pe -
que nas e Mé di as Empre sas – PEM.

O PEM tem como ob je ti vo au men tar a com pe-
ti ti vi da de das pe que nas e mé di as em pre sas si tu a-
das na mes ma área de atu a ção do Ban co do Nor des-
te, que com pre en de os Esta dos de Ala go as, Ba hia, Ce -
a rá, Ma ra nhão, Pi a uí, Pa ra í ba, Per nam bu co, Rio Gran-
de do Nor te, Ser gi pe, Espí ri to San to e Mi nas Ge ra is.
Os re cur sos do em prés ti mo jun to ao BID com ple men ta-
ri am fon tes de fi nan ci a men to e ações es tra té gi cas de
de sen vol vi men to eco nô mi co re gi o nal im ple men ta das
pelo go ver no e que con tri bu i ri am para eli mi nar obs tá cu-
los en fren ta dos pelo se tor pro du ti vo e para o me lhor
apro ve i ta men to das opor tu ni da des de ne gó ci os re la-

ci o na das com re cur sos na tu ra is ou ca pa ci da des tec -
no ló gi cas exis ten tes, me di an te a di na mi za ção das
ca de i as pro du ti vas.

Em vis ta de sua com ple xi da de e abran gên cia,
pre viu-se, na con cep ção do PEM, que sua exe cu ção
con ta ria, além do pró prio BNB, com a par ti ci pa ção de
co-exe cu to res tais como o Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia, Se brae, Se nai e ins ti tu i ções fi nan ce i ras
in ter me di a do ras do cré di to, com os qua is de ve ri am
ter sido fir ma dos con vê ni os. A des pe i to do pro gres so
já al can ça do na ela bo ra ção dos acor dos e con vê ni os
com as re fe ri das en ti da des, con di ções ne ces sá ri as
para que fos se fir ma do o con tra to de em prés ti mo com 
o BID e que se en con tram em fase fi nal de ne go ci a-
ção, não foi pos sí vel con cluí-los den tro do pra zo con -
ce di do pela Re so lu ção nº 8, de 5 de ju lho de 2001, do
Se na do Fe de ral.

Assim sen do, o PRS nº 27, de 2003, vem pro por
que a Re so lu ção nº 8, de 2001, seja res ta be le ci da
com novo pra zo de tre zen tos dias para o exer cí cio da
au to ri za ção.

II – Aná li se

As jus ti fi ca ti vas apre sen ta das para o res ta be le-
ci men to da Re so lu ção nº 8, de 2001, são con vin cen-
tes. Vá ri os fa to res con tri bu í ram para que hou ves se
um atra so na con tra ta ção da ope ra ção fi nan ce i ra au -
to ri za da pelo Se na do Fe de ral.

As di fi cul da des para ob ten ção das con di ções
ne ces sá ri as à con tra ta ção ocor re ram prin ci pal men te
em fun ção do nú me ro de ins ti tu i ções par ti ci pan tes do
pro gra ma, das mo di fi ca ções na es tru tu ra po lí ti co -ad-
mi nis tra ti va do País, bem como do ce ná rio eco nô mi co
que pre ce deu o pe río do ele i to ral que pro vo cou cons -
tan tes flu tu a ções na co ta ção da mo e da nor te-ame ri-
ca na, de ses ti mu lan do a par ti ci pa ção de ins ti tu i ções
fi nan ce i ras in ter me diá ri as.

Fe liz men te tais di fi cul da des já fo ram con tor na-
das. O mo men to vi vi do pelo Bra sil é de mu i to mais es -
ta bi li da de po lí ti ca e eco nô mi ca do que no ano pas sa-
do. A des con fi an ça do mer ca do re la ti va à ele i ção do
Pre si den te se mos trou in fun da da. To mou pos se um
Go ver no Fe de ral com pro me ti do com a es ta bi li da de
fis cal, mo ne tá ria e cam bi al. As con di ções ma cro e co-
nô mi cas vol ta ram a ser pro pí ci as à con tra ta ção do
em prés ti mo em ques tão.

Além dis so, nun ca é de ma is lem brar que o PEM
é um pro gra ma me ri tó rio. Estu dos téc ni cos do Ban co
do Nor des te, re la ti va men te à re la ção cus to-be ne fí cio
e ao in te res se eco nô mi co e so ci al, com pro vam a vi a-
bi li da de fi nan ce i ra do Pro gra ma e in di cam uma taxa
in ter na de re tor no es ti ma da em 16,3% ao ano, na hi -

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17351JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL474     



pó te se de ser co bra do, pelo Ban co, um spre ad de 1%
a.a. so bre as ope ra ções.

As con di ções da ope ra ção fi nan ce i ra são, tam -
bém, mu i to fa vo rá ve is. O cus to efe ti vo do em prés ti mo
jun to ao BID está es ti ma do em 6,87% ao ano, com
pra zo de re tor no de 20 anos, in clu in do-se ca rên cia de 
54 me ses, a par tir dos de sem bol sos. Tais con di ções
fi nan ce i ras são bem mais fa vo rá ve is do que o Bra sil
ob tém em mé dia no mer ca do in ter na ci o nal.

III – Voto

Em face do ex pos to, con clu í mos o Pa re cer pela
apro va ção do Pro je to de Re so lu ção nº 27, de 2003.

Sala das Co mis sões, 8 de ju lho de 2003. – Mão
San ta, Pre si den te – Pa trí cia Sa bo ya Go mes, Re la-
to ra – Ana Jú lia Ca re pa – 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 – Fer nan do Be zer ra – 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 – Ro dolp ho Tou ri nho – Lú cia Vâ nia.

PARECER Nº 725, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº 137, de 2003 
(Men sa gem nº 279, de 26 de ju nho de
2003, na ori gem), 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, no va lor
equi va len te a até US$404,040,000.00
(qua tro cen tos e qua tro mi lhões e qua ren-
ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na ci-
o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi-
men to – BIRD, no âm bi to do Se gun do
Emprés ti mo Pro gra má ti co de Ajus te do
Se tor Pú bli co – Re for ma Fis cal (PSAL).”

Re la tor: Se na dor Fer nan do Be zer ra

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te a Men sa-
gem nº 137, de 2003 – nº 279 de 26 de ju nho de 2003, 
na ori gem, so li ci ta ao Se na do Fe de ral au to ri za ção
para con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor
equi va len te a até US$404,040,000.00 (qua tro cen tos
e qua tro mi lhões e qua ren ta mil dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal para Re -
cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, no âm bi to do

Se gun do Emprés ti mo Pro gra má ti co de Ajus te do Se -
tor Pú bli co – Re for ma Fis cal (PSAL).

Con for me a ane xa Expo si ção de Mo ti vos do Mi -
nis tro da Fa zen da, “a pre sen te ope ra ção de cré di to foi 
ofe re ci da à Re pú bli ca em re co nhe ci men to da im ple-
men ta ção da se gun da fase do pro gra ma de re for ma
fis cal, que visa à sus ten ta bi li da de fis cal e ao aper fe i-
ço a men to da ge rên cia das des pe sas e obri ga ções fi -
nan ce i ras pú bli cas”. O Mi nis tro res sal ta que “os re cur-
sos do em prés ti mo pas sa rão a com por as re ser vas
ex ter nas do Pais e po de rão ser uti li za dos para sal dar
com pro mis sos fi nan ce i ros ex ter nos. da Re pú bli ca, o
que per mi ti rá um ga nho fis cal adi ci o nal.”

O em prés ti mo com pre en de as se guin tes ca rac-
te rís ti cas:

a) mu tuá rio: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
b) mu tu an te: Ban co Inter na ci o nal para Re cons-

tru ção e De sen vol vi men to (BIRD);
c) va lor: equi va len te a até US$404,040,000.00

(qua tro cen tos e qua tro mi lhões e qua ren ta mil dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

d) fi na li da de: em prés ti mo em re co nhe ci men to
da im ple men ta ção da se gun da fase do pro gra ma de
re for ma fis cal, que visa à sus ten ta bi li da de fis cal e ao
aper fe i ço a men to da ge rên cia das des pe sas e obri ga-
ções fi nan ce i ras pú bli cas, e cu jos re cur sos pas sa rão
a com por as re ser vas ex ter nas do País e po de rão ser
uti li za dos para sal dar com pro mis sos fi nan ce i ros ex-
ter nos da Re pú bli ca, o que per mi ti rá um ga nho fis cal
adi ci o nal;

e) pra zo de de sem bol so: até 31 de de zem bro de
2003;

f) ca rên cia do prin ci pal: seis anos;
g) pa ga men to do prin ci pal: em dez par ce las se -

mes tra is, com iní cio em 1º de maio de 2009 e tér mi no
em 1º de no vem bro de 2013, su je i tas es sas da tas a
al te ra ção em fun ção da data em que vier a ser ce le-
bra do o con tra to, mas man ti das as pe ri o di ci da des
aqui pre vis tas;

h) ju ros: pa gos se mes tral men te à Taxa Li bor de
6 me ses para o Dó lar nor te-ame ri ca no mais spre ad
de meio por cen to ao ano, in ci den tes so bre o sal do
de ve dor do prin ci pal a par tir de cada de sem bol so,
com pri me i ro pa ga men to pre vis to para 1º de no vem-
bro de 2003 e úl ti mo pa ga men to pre vis to para 1º de
no vem bro de 2013, su je i tas es sas da tas a al te ra ção
em fun ção da data em que vier a ser ce le bra do o con -
tra to, mas man ti das as pe ri o di ci da des aqui pre vis tas;

i) co mis são de com pro mis so: oi ten ta e cin co
cen té si mos por cen to ao ano so bre os sal dos não de -
sem bol sa dos, exi gi da se mes tral men te, nas mes mas
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da tas do pa ga men to dos ju ros, en tran do em vi gor
ses sen ta dias após a as si na tu ra do con tra to, até o
quar to ano de sua en tra da em vi gor, e se ten ta e cin co
cen té si mos por cen to ao ano, em di an te;

j) co mis são à vis ta: um por cen to so bre o va lor
do em prés ti mo, a ser de bi ta da na data em que o con -
tra to en trar em efe ti vi da de.

Acom pa nham a Men sa gem a Expo si ção de Mo ti-
vos nº 121/2003 – MF, de 5 de ju nho de 2003; os Pa re-
ce res nos PGFN/COF/Nº 941/2003, de 5 de ju nho de
2003 e nº 149/STN/COREF/GERFI, de 22 de maio de
2003, res pec ti va men te, da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa-
zen da Na ci o nal e da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal; o 
Ofí cio DECEC/DIOPE/SUCRE-2003/130, de 23 de
maio de 2003, a Car ta nº 003/03, de 9 de maio de
2003, do Mi nis tro da Fa zen da ao Pre si den te do Ban co
Mun di al; in for ma ções so bre os li mi tes de en di vi da men-
to da União; có pi as do Acor do de Emprés ti mo, ten do
como par te in te gran te as “Con di ções Ge ra is Apli cá ve-
is aos Acor dos de Emprés ti mo e Ga ran tia para
Emprés ti mos de Mar gem Fi xa da do BIR, da ta das de 1º 
de Se tem bro de 1999”; as sim como ou tros do cu men-
tos do Mi nis té rio da Fa zen da ates tan do o cum pri men to
das for ma li da des le ga is para a con tra ta ção.

II – Aná li se

A pre sen te so li ci ta ção sa tis faz as exi gên ci as
con ti das na Re so lu ção nº 96, de 1989, que dis põe so -
bre os li mi tes e con di ções para a con tra ta ção de ope -
ra ções de cré di to in ter no e ex ter no, de in te res se da
União e de suas en ti da des.

Com efe i to, tan to a Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa-
zen da Na ci o nal como a Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o-
nal ma ni fes ta ram-se fa vo ra vel men te à con tra ta ção: a
mi nu ta do con tra to de em prés ti mo con tém cláu su las
ad mis sí ve is, se gun do a le gis la ção bra si le i ra, ten do
sido ob ser va do o dis pos to no art. 5º da men ci o na da
Re so lu ção nº 96, de 1989; há do ta ções no Orça men to
Ge ral da União de 2003 para fa zer face aos en car gos
da ope ra ção e fo ram ob ser va dos os li mi tes de en di vi-
da men to da União. Por ou tro lado, o Ban co Cen tral do
Bra sil au to ri zou o cre den ci a men to do em prés ti mo.

Se gun do o pa re cer da Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, o pre sen te em prés ti mo do BIRD está in se ri-
do no âm bi to do Pro gra ma de Apo io Fi nan ce i ro ao
Bra sil – Se gun do Emprés ti mo Pro gra má ti co de Ajus te
ao Se tor Pú bli co – Re for ma Fis cal (PSAL), cu jos re -
cur sos se rão des ti na dos ao fi nan ci a men to de lon go
pra zo do Te sou ro Na ci o nal. O pri me i ro em prés ti mo ao 
pro gra ma foi fir ma do em 5 de ju nho de 2001. Com
efe i to, em 29 de maio de 2001, o Se na do Fe de ral au -

to ri zou a con tra ta ção no va lor de US$757,8 mi lhões
jun to ao BIRD.

Cabe res sal tar as se guin tes in for ma ções da
STN, às fls. 11 e 12 do pro ces sa do:

“Ten do em vis ta as re for mas que já fo -
ram em pre en di das pelo Go ver no Bra si le i ro,
e aque las que es tão sen do im ple men ta das
com vis tas à Re for ma Fis cal e Tri bu tá ria, o
Ban co Mun di al con cor da em con ce der o re -
fe ri do em prés ti mo como re co nhe ci men to
dos avan ços ob ti dos pelo Bra sil nas áre as
de po lí ti ca fis cal e ge ren ci a men to do ris co
da Di vi da Pú bli ca Fe de ral, bem como com a
im ple men ta ção de ações vi san do a re du ção
das dis tor ções no sis te ma de tri bu ta ção e o
re fle xo na eco no mia na ci o nal.

Con for me os pro ce di men tos ado ta dos
pelo BIRD em em prés ti mos pro gra má ti cos,
os re cur sos da ope ra ção não se rão des ti na-
dos a no vos in ves ti men tos, mas sim para
com por as Re ser vas Inter na ci o na is do País
e po de rão ser uti li za dos para sal dar com-
pro mis sos fi nan ce i ros ex ter nos da Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil.

Por tan to, os de sem bol sos es tio vin cu-
la dos ao cum pri men to de me tas e ações go -
ver na men ta is. No caso em ques tão, foi en-
ca mi nha da ao BIRD, Car ta de Po lí ti ca Se to-
ri al as si na da pelo Mi nis tro da Fa zen da (Car -
ta ME nº 03/03, de 9 de maio de 2003), por
meio da qual são des cri tos a si tu a ção ma-
cro e co nô mi ca do pais e um pro gra ma de
ações, ob je ti vos e po lí ti cas para as re for mas
fis cal e tri bu tá ria. A pro pó si to, o Ane xo 2 da
mi nu ta do Acor do de Emprés ti mo re la ci o na
as ações já efe tu a das, se gun do a car ta de
po lí ti ca se to ri al, cor res pon den do à cha ma da
“Se gun da Fase” do ci ta do pro gra ma de
ações, ob je ti vos e po lí ti cas.” (gri fo nos so).

Des tar te, nos ter mos do Con ta to de Emprés ti-
mo re fe ren te a esta ope ra ção de cré di to (fls.
134-155 do pro ces so), o BIRD pro por ci o nou as sis-
tên cia ao go ver no do Bra sil em apo io à pri me i ra fase 
do pro gra ma com pos to de me di das, ob je ti vos e po lí-
ti cas para a re for ma fis cal, en glo ban do sus ten ta bi li-
da de fis cal, ge ren ci a men to de des pe sas pú bli cas e
ge ren ci a men to de pas si vos pú bli cos, con for me tal
pro gra ma foi des cri to na car ta da To ma do ra ao Ban -
co, da ta da de 20 de de zem bro de 2000”; o BIRD re -
ce beu a ci ta da Car ta do Mi nis tro da Fa zen da, de 9
de maio de 2003: (i) des cre ven do o seu ar ca bou ço
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ma cro e co nô mi co e o Pro gra ma con for me re vi sa do
após a data da ci ta da Car ta de 20 de de zem bro de
2000, sen do tal Pro gra ma com pos to de ações to ma-
das nos ter mos da pri me i ra fase ci ta da aci ma, me di-
das to ma das con for me des cri tas no Ane xo 2 a este
Acor do (a Se gun da Fase do Pro gra ma), e me di das
e po lí ti cas que o go ver no bra si le i ro pre ten de to mar e 
ado tar no fu tu ro; (ii) de cla ran do o com pro mis so do
go ver no com os ob je ti vos do Pro gra ma e (iii) so li ci-
tan do a as sis tên cia do Ban co em apo io ao Pro gra-
ma du ran te a sua exe cu ção.

Den tre as vin te e uma me di das a que se re fe re o 
ci ta do Ane xo 2, qual seja a Se gun da Fase do Pro gra-
ma, des ta cam-se: o re co nhe ci men to do cum pri men to
das me tas de su pe rá vit pri má rio no pe río do
1999-2002; o re co nhe ci men to do au men to no nú me ro
de es ta dos que vêm cum prin do os pa râ me tros es ta-
be le ci dos pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal; o es -
ta be le ci men to de meta anu al para o su pe rá vit pri má-
rio de 4,2 5% do PIB em cada um dos re fe ri dos anos e 
es pe ci fi ca ção de cla ro ob je ti vo de mé dio pra zo de re -
du ção da di vi da como par ce la do pro du to in ter no bru -
to; a edi ção das Re so lu ções nº 40 e nº 43, am bas de
2001, pelo Se na do Fe de ral, que tra tam dos li mi tes
glo ba is e da re gu la men ta ção das ope ra ções de cré di-
to in ter no e ex ter nos dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os; o es ta be le ci men to de li mi tes para
as ope ra ções de cré di to en tre ins ti tu i ções fi nan ce i ras
e os três ní ve is de go ver no; a pu bli ca ção da con so li-
da ção das con tas pú bli cas pela STN; a in cor po ra ção
de va lor subs tan ci al de pas si vos não di vul ga dos an te-
ri or men te, equi va len te a 2,3% do PIB e a in clu são de
pas si vos con tin gen ci a dos no Pro je to de LDO; di ver-
sas me di das or ga ni za ci o na is e ge ren ci a is jun to à
STN, quan to a me to do lo gi as para a apu ra ção e di vul-
ga ção das es ta tís ti cas, pla nos anu a is de con tra ta ção
de dí vi da pela União e res pon sa bi li da des pela emis -
são de dí vi da pú bli ca; o es ta be le ci men to de acor do
en tre o Ban co Cen tral e a CVM de ter mi nan do a par ti-
lha de in for ma ções e co o pe ra ção en tre si; a pro mul-
ga ção da Lei nº 10.637, de 30 de de zem bro de 2002,
de ter mi nan do que as con tri bu i ções ao PIS/PASEP
se jam trans for ma das par ci al men te em im pos tos de
va lor agre ga do e, fi nal men te, a re mes sa ao Con gres-
so Na ci o nal da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 41, de 2003, que tra ta da re for ma tri bu tá ria.

Se gun do es ti ma ti vas de dis pên dio, às fls. 16 do
pro ces so, o cus to efe ti vo or ça do do em prés ti mo é de
1,82% ao ano, “cons ti tu in do-se em in di ca ti vo fa vo rá-
vel se com pa ra do com ope ra ções da mes ma na tu re-
za já re a li za das pelo Go ver no Bra si le i ro, bem como
emis sões de tí tu los da Re pú bli ca.”

A ope ra ção visa, por tan to, ao for ta le ci men to
das re ser vas cam bi a is do País e, si mul ta ne a men te,
ao fi nan ci a men to de lon go pra zo do Te sou ro Na ci o-
nal, na me di da em que os re cur sos po de rão ser uti li-
za dos para sal dar com pro mis sos ex ter nos, cu jos cus -
tos de ro la gem são ma i o res que os da pre sen te ope -
ra ção, per mi tin do, as sim, um ga nho fis cal adi ci o nal.

Re gis tre-se que, na ins tru ção pro ces su al, cons -
ta ape nas o Acor do de Emprés ti mo, não acom pa nha-
do do do cu men to “Con di ções Ge ra is Apli cá ve is aos
Acor dos de Emprés ti mo e Ga ran tia para Emprés ti-
mos de Mar gem Fi xa da do BIR, da ta das de 1º de Se -
tem bro de 1999”. Por tra tar-se de do cu men to pa drão
do BIRD, uti li za do em to das as ope ra ções da que la ins -
ti tu i ção nes ta mo da li da de de em prés ti mo, con si de ra-
mos que essa la cu na não traz pro ble mas quan to à so li-
dez e a se gu ran ça ju rí di ca da ope ra ção sob exa me.

III – Voto

Di an te do ex pos to, vo ta mos pela apro va ção do
ple i to nos ter mos do se guin te

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ,   DE 2003

Au to ri za a União a con tra tar ope ra-
ção de cré di to ex ter no no va lor equi va-
len te a até US$404,040,000.00 (qua tro-
cen tos e qua tro mi lhões e qua ren ta mil
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal para
Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, 
no âm bi to do Se gun do Emprés ti mo Pro-
gra má ti co de Ajus te do Se tor Pú bli co –
Re for ma Fis cal (PSAL).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da a con tra tar ope ra-

ção de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a até
US$404,040,000.00 (qua tro cen tos e qua tro mi lhões e 
qua ren ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri-
ca), de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De -
sen vol vi men to – BIRD, no âm bi to do Se gun do
Emprés ti mo Pro gra má ti co de Ajus te do Se tor Pú bli co
– Re for ma Fis cal (PSAL).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos do em prés ti mo a
que se re fe re o ca put se rão des ti na dos à im ple men-
ta ção da Se gun da Fase do Pro gra ma de Re for ma Fis -
cal, que visa à sus ten ta bi li da de fis cal e ao aper fe i ço a-
men to da ge rên cia das des pe sas e obri ga ções fi nan-
ce i ras pú bli cas, pas sa rão a com por as re ser vas ex ter-
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nas do País e po de rão ser uti li za dos para sal dar com -
pro mis sos fi nan ce i ros ex ter nos da Re pú bli ca.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to de que tra ta o ar ti-
go an te ri or con tém as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – mu tuá rio: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
II – mu tu an te: Ban co Inter na ci o nal para Re cons-

tru ção e De sen vol vi men to (BIRD);
III – va lor: equi va len te a até US$404,040,000.00 

(qua tro cen tos e qua tro mi lhões e qua ren ta mil dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

IV – pra zo de de sem bol so: até 31 de de zem bro
de 2003;

V – ca rên cia do prin ci pal: seis anos;
VI – pa ga men to do prin ci pal: em 10 par ce las se -

mes tra is, com iní cio em 1º de maio de 2009 e tér mi no
em 1º de no vem bro de 2013, su je i tas es sas da tas a
al te ra ção em fun ção da data em que vier a ser ce le-
bra do o con tra to, mas man ti das as pe ri o di ci da des
aqui pre vis tas;

VII – ju ros: pa gos ser nes tral men te à taxa Li bor
de seis me ses para o dó lar nor te-ame ri ca no mais
spre ad de 0,5% (meio por cen to) ao ano, in ci den tes
so bre o sal do de ve dor do prin ci pal a par tir de cada
de sem bol so, com pri me i ro pa ga men to pre vis to para
1º de no vem bro de 2003 e úl ti mo pa ga men to pre vis to
para 1º de no vem bro de 2013, su je i tas es sas da tas a
al te ra ção em fun ção da data em que vier a ser ce le-
bra do o con tra to, mas man ti das as pe ri o di ci da des
aqui pre vis tas;

VIII – co mis si io de com pro mis so: 0,85% (oi ten ta
e cin co cen té si mos por cen to) ao ano so bre os sal dos
não de sem bol sa dos, exi gi da se mes tralr nen te, nas
mes mas da tas do pa ga men to dos ju ros, en tran do em
vi gor ses sen ta dias após a as si na tu ra do con tra to, até
o quar to ano de sua en tra da em vi gor, e 0,75% (se ten-
ta e cin co cen té si mos por cen to) ao ano, em di an te;

IX – co mis são à vis ta: 1,00% (um por cen to) ao
ano so bre o va lor do em prés ti mo, a ser de bi ta da na
data em que o con tra to en trar em efe ti vi da de.

Art. 3º O pra zo para o exer cí cio da pre sen te au -
to ri za ção é de 540 (qui nhen tos e qua ren ta) dias, a
con tar da sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões, 8 de ju lho de 2003. – Mão
San ta, Pre si den te – Fer nan do Be zer ra, Re la tor –
Alo i zio Mer ca dan te – Ana Jú lia Ca re pa – 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 – 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 –

Ro dolp ho Tou ri nho – Lú cia Vâ nia – Pa trí cia Sa bo-
ya Go mes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002

Dis põe so bre a não-cu mu la ti vi da de
na co bran ça da con tri bu i ção para os Pro -
gra mas de Inte gra ção So ci al (PIS) e de
For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú -
bli co (PASEP), nos ca sos que es pe ci fi ca;
so bre o pa ga men to e o par ce la men to de
dé bi tos tri bu tá ri os fe de ra is, a com pen sa-
ção de cré di tos fis ca is, a de cla ra ção de
inap ti dão de ins cri ção de pes so as ju rí di-
cas, a le gis la ção adu a ne i ra, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

PARECER Nº 726, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nó-
mi cos, so bre as Emen das nºs 2 a 5 –
PLEN ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
105, de 2002, (nº 4.828/98, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re-
pú li ca que dis põe so bre o Sis te ma Na ci o-
nal de Se men tes e Mu das e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Re la tor:  Se na dor Edu ar do Aze re do
Re la tor ad hoc : Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105, de 2002,
(PL nº 4.828, de 1998, na ori gem) que dis põe so bre o
Sis te ma Na ci o nal de Se men tes e Mu das e dá ou tras
pro vi dên ci as”, de au to ria do Po der Exe cu ti vo, após ter 
sido apro va do nes sa Co mis são, re ce beu, em Ple ná-
rio, as se guin tes emen das, to das de au to ria do Se na-
dor Pe dro Si mon.

Emen da nº 2 – PLEN (de re da ção)

Dê-se ao in ci so XVIII, do art. 2º, a se guin te re da-
ção:

Art. 2º ....................................................
..............................................................
XVIII – Fis ca li za ção: exer cí cio de po-

der de po lí cia, vi san do co i bir atos em de sa-
cor do com os dis po si ti vos des ta lei e de sua 
re gu la men ta ção, a ser re a li za do pelo Mi nis-
tro da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men-
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to ou atra vés de seus equi va len tes nos
Esta dos e no Dis tri to Fe de ral.

A jus ti fi ca ção apre sen ta da pelo au tor foi a de
“dar me lhor re da ção ao dis po si ti vo”.

Emen da nº 3 – PLEN (de re da ção)

Dê-se ao in ci so XXXVII, do art. 2º, a se guin te re -
da ção:

Art. 2º ....................................................
..............................................................
XXXVII – Res pon sá vel Téc ni co – en-

ge nhe i ro agrô no mo, en ge nhe i ro flo res tal e
téc ni co agrí co la, re gis tra do no res pec ti vo
Con se lho de Fis ca li za ção Pro fis si o nal, a
quem com pe te a res pon sa bi li da de téc ni ca
pela pro du ção, be ne fi ci a men to, re em ba la-
gem ou aná li se de se men tes, em to das as
suas fa ses.

Na jus ti fi ca ção, cons ta que fo ram in clu í dos os
téc ni cos agrí co las, pois a Lei nº 5.524, de 1968, e
os De cre tos re gu la men ta do res nºs 90.922/1985 e
4.560/2002 per mi tem que as su mam a res pon sa bi li-
da de téc ni ca pela pro du ção de se men tes e mu das.

Emen da nº 4 – PLEN (de mo di fi ca ção)

Dê-se ao Pa rá gra fo úni co do art. 43:

Art. 43....................................................
Pa rá gra fo úni co. A mul ta pe cu niá ria

será fi xa da no De cre to de re gu la men ta ção.

A jus ti fi ca ção apre sen ta da con si de ra a mul ta
ex ces si va e ar gu men ta, tam bém que, se in clu í da no
cor po da lei será di fí cil al te rá-la pos te ri or men te.

Emen da nº 5 –  PLEN (de su pres são)

Su pri ma-se o pa rá gra fo úni co do art. 44.

Art. 44....................................................
Pa rá gra fo úni co.  (Su pri ma-se)

De acor do com o ca put do ar ti go, o res pon sá-
vel téc ni co será pe na li za do se des cum prir a le gis la-
ção e o pa rá gra fo úni co, que tem por ob je ti vo re me-
tê-lo a mais pu ni ções, se ria, no en ten der do au tor,
um exa ge ro, ra zão pela qual foi pro pos ta sua su-
pres são.

II – Aná li se das Emen das

A Emen da nº 2, que mo di fi ca a re da ção do in ci-
so XVIII, do art. 20, não al te ra subs tan ci al men te o dis -
pos to na re da ção ori gi nal, mas pela com ple xa na tu re-
za da ma té ria, com seus des do bra men tos nos avan -

ços tec no ló gi cos que já se vis lum bram, en ten de mos
que a nor ma deva ser mais pre ci sa, cen tran do no Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to a
fis ca li za ção, e por tan to, não po de mos aca tá-la.

A Emen da nº 3, que al te ra o in ci so XXXVIII, do
mes mo ar ti go, in clui, den tre os res pon sá ve is téc ni cos
os téc ni cos agrí co las, ca te go ria que não foi in clu í da
na pro pos ta ori gi nal. Ana li sa da a ques tão, con clu í-
mos que a res pon sa bi li da de téc ni ca deva ser man ti da
no ní vel pro pos to ori gi nal men te, o dos en ge nhe i ros
agrô no mos e flo res ta is. Re co nhe ce mos que os téc ni-
cos agrí co las de 2º grau po dem, por for ça de lei, par ti-
ci par do pro ces so de pro du ção de mu das e se men-
tes, mas a res pon sa bi li da de téc ni ca do pro ces so de
pro du ção, que ter mi na na ali men ta ção hu ma na, ne-
ces si ta de uma for ma ção mais com ple ta, que é aque -
la con se gui da no ní vel su pe ri or da pro fis são. Assim,
en ten de mos que as emen das men ci o na das não de-
vem, pois, ser aca ta das.

A Emen da nº 4 de ter mi na, no pa rá gra fo úni co
do art. 43, que a mul ta pe cu niá ria será fi xa da no de -
cre to que re gu la men ta rá a lei. Cabe ob ser var que a
crí ti ca so bre o va lor das mul tas pe cu niá ri as não pro -
ce de, pois a ex pres são cons tan te no tex to in for ma
ape nas o li mi te má xi mo das mes mas. Sua trans fe rên-
cia para a re gu la men ta ção en fra que ce ria o ri gor pre -
ten di do pela le gis la ção pro pos ta. Assim en ten de mos
que não de ve mos aca tá-la.

A Emen da nº 5 su pri me o pa rá gra fo úni co do
art. 44, que tra ta das pe na li da des a que es ta rão su -
je i tos os res pon sá ve is téc ni cos pelo des cum pri men-
to da lei. Embo ra o ca put do ar ti go já dis cor ra so bre
as pu ni ções, en ten de mos que pa rá gra fo úni co seja
ne ces sá rio para que o Con se lho de Fis ca li za ção
Pro fis si o nal tome co nhe ci men to da even tu al fal ta e
apli que a sua re gu la men ta ção, caso jul gue ne ces sá-
rio, e as sim não de ve mos aca tar a emen da.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o voto é pela re je i ção das
Emen das de nú me ros 2, 3, 4 e 5.

Sala da Co mis são, – Mão San ta, Pre si den te –
Edu ar do Aze re do, Re la tor – Ro dolp ho Tou ri nho,
Re la tor ad hoc – Alo i zio Mer ca dan te – Ana Jú lia
Ca re pa – 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 – Fer nan do Be zer ra – 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 – Lú cia Vâ -
nia – Pa trí cia Sa bo ya Go mes.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968

Dis põe so bre o exer cí cio da pro fis-
são de Téc ni co Indus tri al de ní vel mé dio.

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

DECRETO Nº 90.922, 
DE 6 DE FEVEREIRO DE 1985.

Re gu la men ta a Lei nº 5.524, de 5 de
no vem bro de 1968, que dis põe so bre o
exer cí cio da pro fis são de Téc ni co Indus -
tri al e Téc ni co Agrí co la de ní vel mé dio ou 
de 2º grau.

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

DECRETO Nº 4.560, 
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002.

Alte ra o De cre to nº 90.922, de 6 de
fe ve re i ro de 1985, que re gu la men ta a Lei
nº 5.524, de 5 de no vem bro de 1968, que
dis põe so bre o exer cí cio da pro fis são de
Téc ni co Indus tri al e Téc ni co Agrí co la de
ní vel mé dio ou de 2º grau.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os ex pe-

di en tes li dos vão à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pa re cer nº 724,
de 2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, lido
an te ri or men te, con clui fa vo ra vel men te ao Pro je to de
Re so lu ção do Se na do nº 27, de 2003, de au to ria do
Se na dor Edu ar do Su plicy, que res ta be le ce a Re so lu-
ção nº 8, de 2001, do Se na do Fe de ral (Au to ri za o
Ban co do Nor des te do Bra sil S/A – BNB a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor de cen to e cin -
qüen ta mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos, de prin -
ci pal, jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi-
men to – BID, des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al do
Pro gra ma de Expan são de Mer ca dos para Pe que nas
e Mé di as Empre sas – PEM).

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 (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pa re cer nº 725,
de 2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, lido
an te ri or men te, con clui pela apre sen ta ção do Pro je to
de Re so lu ção nº 29, de 2003 (MSF nº 137/2003), que

au to ri za a União a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no no va lor equi va len te a até qua tro cen tos e qua tro
mi lhões e qua ren ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca, de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti-
va do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru-
ção e De sen vol vi men to – BIRD, no âm bi to do Se gun-
do Emprés ti mo Pro gra má ti co de Ajus te do Se tor Pú -
bli co – Re for ma Fis cal (PSAL).

A pro po si ção 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, “f”, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vol ta mos
à lis ta de ora do res.

Com a pa la vra o Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te,
que ro as so ci ar-me à Ban ca da da Pa ra í ba, em nome
do povo ba i a no e tam bém como nor des ti no, quan do o 
Esta do per de seu ex-Go ver na dor Tar cí sio Bu rity, e
apre sen tar as mi nhas con do lên ci as à fa mí lia e a todo
o povo pa ra i ba no.

Sr. Pre si den te, a eco no mia bra si le i ra, nos úl ti-
mos tem pos, tem con vi vi do com re sul ta dos pou co ex -
pres si vos. Entre tan to, al guns se to res e em pre sas em
par ti cu lar têm-se des ta ca do. A Pe tro bras tal vez seja a 
prin ci pal de las. A em pre sa é mo ti vo de or gu lho na ci o-
nal e pos sui atu al men te pa pel pre pon de ran te na eco -
no mia na ci o nal, em es pe ci al no se tor de ener gia.

Nes te pro nun ci a men to, gos ta ria de cha mar a
aten ção des ta Casa para pon tos que con si de ro im-
por tan te ana li sar em re la ção à Pe tro bras.

1) Inter li ga ção dos Ga so du tos Su des te-Nor-
des te, a in ter li ga ção en tre o Espí ri to San to e a Ba hia.
Pri me i ra men te, que ro re gis trar, com mu i ta sa tis fa ção,
a as si na tu ra, no dia 1º de ju lho, ter ça-fe i ra pas sa da,
em Nova Ior que, pela Pe tro bras, de con tra tos para vi -
a bi li zar o fi nan ci a men to no va lor de US$1 bi lhão para
a im plan ta ção do Pro je to Ma lhas, ou seja, a ex pan são
das ma lhas de ga so du tos das Re giões Su des te-Nor-
des te. O pro je to am pli a rá a ca pa ci da de de trans por te
de gás na tu ral no Nor des te, em 9 mi lhões de me tros
cú bi cos/dia nos pró xi mos dois anos.

A am pli a ção da Ma lha Nor des te pre vê a im plan ta-
ção de sete ga so du tos e ra ma is, com 962km de ex ten-
são, a cons tru ção de oito city ga tes e a ins ta la ção de
duas es ta ções de com pres são na Ba hia, nos Mu ni cí pi-
os de Can de i as e Catu. Esse pro je to vai pos si bi li tar o
aten di men to à de man da de gás na tu ral já con tra ta da
na que la re gião. As obras de am pli a ção da Ma lha Nor -
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des te de ve rão ter iní cio tam bém no se gun do se mes tre,
com tér mi no pre vis to para me a dos de 2005.

Com fi nan ci a men to de cer ca de 40% do Ja pan
Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC, US$394
mi lhões, o Pro je to Ma lhas con ta rá ain da com fi nan ci-
a men to de apro xi ma da men te US$256 mi lhões do
BNDES, mais US$250 mi lhões de um pool de ban cos
in ter na ci o na is, além do apor te de re cur sos pe las tra-
dings ja po ne sas.

A as si na tu ra des ses con tra tos – e aqui é im por-
tan te cha mar a aten ção – tor na ne ces sá rio, ine vi tá vel
e ir re ver sí vel o pro je to de in ter li ga ção dos ga so du tos
en tre o Espí ri to San to e a Ba hia, o cha ma do Ga so du-
to Su des te-Nor des te, o que cer ta men te de ve rá ser
anun ci a do, pro xi ma men te, pela Pe tro bras. As prin ci-
pa is con se qüên ci as des se ga so du to e do Pro je to Ma -
lhas são as se guin tes:

• aten di men to aos mer ca dos atu a is e a se rem
de sen vol vi dos no Nor des te;

• úni ca so lu ção viá vel para a ex pan são de ge ra-
ção de ener gia elé tri ca para a Re gião por meio das
ter mo e lé tri cas, as sun to abor da do aqui pelo Se na dor
Ga ri bal di Alves, so bre a im por tân cia da con clu são da
Ter moA çu, no Rio Gran de do Nor te (ago ra in te i ra-
men te viá vel e pos sí vel);

• so lu ção para o trans por te e de sen vol vi men to
dos cam pos de gás des co ber tos na Ba hia, na re gião
de Va len ça-Ca ra mu ru, es ti ma dos em mais de 5 mi -
lhões de me tros cú bi cos diá ri os;

• pos si bi li da de de am pli a ção fu tu ra do Pólo Pe -
tro quí mi co da Ba hia, com a uti li za ção de gás na tu ral,
face às li mi ta ções do for ne ci men to da naf ta;

• pro mo ção da re du ção das de si gual da des re gi-
o na is.

Esti ma-se que, com a im plan ta ção do pro je to,
se rão ge ra dos mais de 10 mil em pre gos di re tos, du -
ran te a cons tru ção dos ga so du tos, sen do su pe ri or a
70% o con te ú do na ci o nal do em pre en di men to.

A in ter li ga ção da Ba hia ao Espí ri to San to, a in -
ter li ga ção Su des te– Nor des te, per mi ti rá que as re ser-
vas de gás bo li vi a no e as no vas des co ber tas da Pe -
tro bras na Ba cia de San tos e na Ba hia es te jam co-
nec ta das ao mer ca do da Re gião Nor des te.

De fen di a in ter li ga ção, como Mi nis tro, e tam bém
em maio pas sa do, em pro nun ci a men to des ta tri bu na,
e vejo com enor me sa tis fa ção a con cre ti za ção de
nos sa pro pos ta nes te mo men to.

Tra ta-se de uma mu dan ça es tru tu ral para a Re -
gião. Seus efe i tos, di fí ce is de se rem per ce bi dos nes te

mo men to, são fun da men ta is para o de sen vol vi men to
fu tu ro dos Esta dos nor des ti nos.

O Pre si den te José Sar ney fez, on tem, em im-
por tan te pro nun ci a men to des ta tri bu na, uma re tros-
pec ti va dos prin ci pa is pro ble mas que afli gi am e afli -
gem a Re gião Nor des te. Na área de ener gia, des ta-
cou que “os ga so du tos pro je ta dos no País con ver gi-
am na di re ção in ver sa da po bre za”.

É ver da de. Pos si vel men te, ago ra, com o Pro je to
Ma lhas e o Ga so du to Su des te-Nor des te, es ta re mos
ini ci an do a cor re ção des sas dis tor ções. A am pli a ção
da rede de Ga so du tos Su des te e Nor des te é o pri me i-
ro de uma sé rie de pro je tos que pre vê a in ser ção mais 
in ten sa do gás na tu ral na ma triz ener gé ti ca bra si le i ra.

É pre ci so, ago ra, cu i dar dos pro je tos que le va-
rão o gás na tu ral ao Pi a uí, ao Ma ra nhão, ao Dis tri to
Fe de ral, a Go iás e a To can tins, e re sol ver o caso de
Ron dô nia, hoje às vol tas com in son dá ve is obs tá cu los
am bi en ta is.

A uti li za ção do gás na tu ral na am pli a ção da
ofer ta do com bus tí vel e tam bém como ma té ria-pri ma
para a in dús tria pe tro quí mi ca re for ça ain da mais essa 
ini ci a ti va, o que leva ao se gun do pon to que de se jo tra -
tar hoje e que res sal tei, des ta tri bu na, nes ta se ma na:
o re tor no da Pe tro bras ao se tor pe tro quí mi co.

2) Pre sen ça na Pe tro quí mi ca.
A sa í da da Pe tro bras do se tor foi las ti má vel e

pre ci pi ta da, além de da no sa. No mo men to em que o
se tor pe tro quí mi co pre ci sa ser mais com pe ti ti vo, para
au men tar sua in ser ção no mer ca do in ter na ci o nal, o
re tor no da Pe tro bras tem um imen so ca rá ter es tra té-
gi co, so bre tu do quan do se ana li sa a ga ran tia do for -
ne ci men to da naf ta. Mas deve ser vis to, re pi to, den tro
de uma vi são es tra té gi ca e não como di ver si fi ca ção
de in ves ti men to em vá ri as em pre sas.

No mes mo sen ti do, gos ta ria de tra zer à re fle xão
da Casa, em es pe ci al do Go ver no Fe de ral, a par ti ci-
pa ção da Pe tro bras em ou tro se tor, na dis tri bu i ção do
GLP no va re jo, já que a gra nel isso já é fe i to.

3) A dis tri bu i ção do gás GLP no va re jo.
Pen so que so men te com a atu a ção da Pe tro-

bras como dis tri bu i do ra do gás de co zi nha, os pre ços
pra ti ca dos atu al men te no mer ca do po de ri am ser
mais re a lis tas.

Tem sido no ti ci a do no mer ca do que a Ultra gaz
es ta ria fi na li zan do a com pra da Shell Gás, a dis tri bu i-
do ra de GLP do Gru po Shell. Ao que tudo in di ca, a no -
tí cia é ve rí di ca, mes mo por que, em pas sa do re cen te,
essa mes ma mul ti na ci o nal ven deu vá ri os pos tos de
ga so li na em al gu mas re giões do País.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com essa
aqui si ção, a Ultra gaz pas sa ria a de ter cer ca de um
quar to do mer ca do. Além dis so, no ti cia-se que a Pe -
tro bras per deu a dis pu ta para o Gru po Ultra nes sa
com pra.

De fen do a en tra da da Pe tro bras nes sa área
como for ma de se fa zer al gum tipo de re gu la ção num
mer ca do tido como li vre, mas su je i to à car te li za ção e
a vá ri os ti pos de abu so. Na me di da em que pos sa a
Pe tro bras par ti ci par na con di ção de con cor ren te no
se tor de dis tri bu i ção de GLP, as sus pe i tas em tor no
das prá ti cas car te li za das de pre ço ten de ri am a de sa-
pa re cer.

É pre ci so que a po pu la ção mais ca ren te do País
te nha al gum tipo de pro te ção con tra abu si vos au men tos
de pre ço do gás de co zi nha, até por que o vale-gás já
não pro pi cia essa pro te ção, de ven do, in clu si ve, ser au -
men ta do – a sua área de atu a ção de ve rá ser am pli a da.

Con vém lem brar que a BR Dis tri bu i do ra, a Pe tro-
bras Dis tri bu i do ra, pos sui cer ca de 5,2 mil pos tos de ga -
so li na com sua ban de i ra, apro xi ma da men te 20% dos
27 mil pos tos de ven da de com bus tí ve is no País.

Essa ca pi la ri da de se ria de enor me im por tân cia
para re gu lar o mer ca do, tra zen do os pre ços do gás de 
co zi nha para o ní vel que de ve ria ser, tor nan do, as sim,
mais fá cil a vida da po pu la ção mais po bre do Bra sil.

4) Da mes ma for ma e mo ti va do pe los mes mos
ar gu men tos, de fen do tam bém a pre sen ça da Pe tro-
bras na ven da de com bus tí ve is no va re jo, ope ran-
do por meio de pos tos pró pri os.

Atu al men te, em ra zão de por ta ria da ANP, é ve da-
do às dis tri bu i do ras ope rar a ven da de com bus tí ve is di -
re ta men te ao con su mi dor co mum. Ope ram por meio de
ter ce i ros, os re ven de do res, e não di re ta men te.

Os fa tos que te mos pre sen ci a do, evi den ci an do
as di fi cul da des en con tra das pelo Go ver no Fe de ral
em tor nar sen sí vel à po pu la ção as re du ções de pre -
ços no se tor de com bus tí vel, de mons tram a ne ces si-
da de de ações mais con tun den tes.

Te mos vis to, com fre qüên cia, re du ções no pre ço
da ga so li na na re fi na ria que não têm se re fle ti do nos
pre ços pra ti ca dos nas bom bas de ga so li na na pro por-
ção es pe ra da. Em con tra par ti da, nos mo men tos em
que sobe o pre ço na re fi na ria, os re a jus tes nas bom -
bas são pra ti ca men te ime di a tos.

Qu an do ti tu lar do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia,
ten ta mos fa zer com que as dis tri bu i do ras de com bus-
tí vel pu des sem ope rar pos tos pró pri os, den tro de re -
gras e per cen tu a is de fi ni dos em re la ção a cada rede
de dis tri bu i ção. O ob je ti vo era o de re gu lar o mer ca do,
mos tran do ao con su mi dor qual era o jus to pre ço da

ga so li na. O Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, to da via, re -
ce beu, em res pos ta, inú me ras crí ti cas do se tor de re -
ven da. A ar gu men ta ção era, e ain da é, frá gil e sem pre
uni for me, vi es se de onde vi es se a in for ma ção: que
aca ba ria com os pe que nos em pre sá ri os, que ha ve ria
con cor rên cia des le al, que pos si bi li ta ria a prá ti ca de
dum ping, que pro mo ve ria o de sem pre go, que pos si-
bi li ta ria a for ma ção de oli go pó li os, que pos si bi li ta ria a
car te li za ção – como se ela já não exis tis se – e que
con tra ri a va a Cons ti tu i ção.

Nada dis so era ver da de i ro. O que o se tor não
que ria, e não quer, é que o mer ca do ti ves se al gum
ins tru men to que vi es se a ba li zar pre ços ou a ter uma
re fe rên cia. Qu e ria fi car li vre de qual quer tipo de vi gi-
lân cia.

Os re ven de do res con se gui ram, à épo ca, por
meio de for te pres são no Con gres so Na ci o nal, im pe-
dir essa me di da, que de pen dia, como de pen de, de
mera re so lu ção da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo.

De ci diu-se, en tão, im plan tar Pos tos Esco la da
BR Dis tri bu i do ra, para for ma ção de pes so al, e, ao
mes mo tem po, fa zer com que eles ser vis sem de re fe-
rên cia de pre ço para a po pu la ção. O pri me i ro de les
se ria em Sal va dor, até por já exis tir o pos to pró prio da
Pe tro bras Dis tri bu i do ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que se ria
algo apa ren te men te sim ples le vou três anos para ser
ina u gu ra do. Pron to para fun ci o nar, fi cou pa ra li sa do por
meio de inú me ras me di das ju di ci a is, ob ti das com as fa -
mo sas li mi na res, por todo esse tem po. Só con se guiu
ope rar a par tir de abril de 2003, mas os efe i tos já são vi -
sí ve is, mes mo sen do um só pos to para ser vir de re fe-
rên cia para toda a ci da de de Sal va dor.

Expe riên cia se me lhan te foi con cre ti za da na ci -
da de de Por to Se gu ro, a par tir de maio des te ano. Em
me nos de dois me ses, o pre ço da ga so li na caiu cer ca
de 10%. Por to Se gu ro era co nhe ci da como a ci da de
com ma i or pre ço no País (à ex ce ção das mais dis tan-
tes), e car te li za da. Hoje, está den tro da mé dia de mer -
ca do.

Devo re gis trar que ou tros pos tos es co la es tão
fun ci o nan do em ou tras ci da des bra si le i ras e a BR
Dis tri bu i do ra pre ten de am pli ar essa atu a ção.

Acre di to que, ven ci da a ba ta lha de Sal va dor,
que, re pi to, du rou três anos, a BR Dis tri bu i do ra de ve-
ria ser mais agres si va e bus car cada vez mais essa
so lu ção, além, na tu ral men te, de in sis tir na uti li za ção
de pos tos pró pri os. Terá, cer ta men te, o apo io da po -
pu la ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con cluo
este pro nun ci a men to exal tan do os re sul ta dos que a

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17359JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL482     



Pe tro bras tem pro por ci o na do ao País, al guns mais vi -
sí ve is, como o com bus tí vel da Wil li ams, na Fór mu la 1, 
e os gran des avan ços na tec no lo gia de pros pec ção
em águas pro fun das, mas tam bém cabe a ela au xi li ar
o Go ver no e a po pu la ção nes te mo men to.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor Ro -
dolp ho Tou ri nho, V. Exª, como é de pra xe e é sua ca -
rac te rís ti ca, faz uma aná li se téc ni ca e pro fun da so bre
a ques tão dos pre ços dos de ri va dos de pe tró leo no
País, apre sen tan do al gu mas so lu ções, já en ce ta das
pela pró pria Pe tro bras e suas sub si diá ri as, como a
BR Dis tri bu i do ra. Tam bém pro põe ou tras so lu ções
que, sem som bra de dú vi da, tra rão alí vio à eco no mia
po pu lar des te País. Vejo que V. Exª, como es pe ci a lis ta
e ex-Mi nis tro, está pre o cu pa do em acom pa nhar pari
pas su es ses as sun tos. No en tan to, pe di ria a V. Exª
que trou xes se al gum tipo de luz ao as sun to dos pre -
ços dos de ri va dos de pe tró leo nes te País, por que as -
sis ti mos, re cen te men te, à Mi nis tra de Mi nas e Ener -
gia, Dil ma Rous seff, anun ci ar uma pro vá vel re du ção.
Logo em se gui da, ou tras áre as do Go ver no Fe de ral
dis se ram que não se ria pos sí vel a re du ção do pre ço
do com bus tí vel. Ago ra, fala-se até numa pro vá vel alta, 
em fun ção de uma gre ve que es ta ria ha ven do no país
afri ca no da Ni gé ria, pro du tor de pe tró leo, de i xan do in -
qui e ta toda a po pu la ção bra si le i ra com re la ção aos
pre ços dos com bus tí ve is e dos de ri va dos de pe tró leo,
de modo ge ral. Sa be mos da efi ciên cia da Pe tro bras,
da ma ne i ra como se tem com por ta do, pros pec tan do
no vos po ços e ten do su ces so pro cu ran do a auto-sus -
ten ta bi li da de do País. No en tan to, sa be mos tam bém,
Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, que a Pe tro bras tem
sido uti li za da pelo Go ver no para ge ra ção de ca i xa, le -
van do a uma cer ta pre o cu pa ção de que isso im pe ça a 
em pre sa de pra ti car pre ços me no res para de ter mi na-
dos de ri va dos. Sa be mos que a naf ta, por exem plo, no
Esta do da Ba hia, tem sido um pro ble ma sem pre a ser
re sol vi do para am pli a ção do pólo pe tro quí mi co. Sa be-
mos que, re cen te men te, hou ve pro ble mas com o gás
de pro ces so na Usi ba, pois a alta mu i to ele va da de
pre ços traz de sâ ni mo para aque les que es tão tra ba-
lhan do na usi na, pro cu ran do am pli ar a pro du ção de
aço no nos so Esta do. Por tan to, há a ne ces si da de do
País de ter pre ços me no res de com bus tí ve is e de ri va-
dos, e de gás de co zi nha, o gran de pro ble ma da eco -
no mia po pu lar, en quan to a Pe tro bras tem lu cros cada
vez ma i o res, que dão so lu ção até a pro ble mas eco nô-
mi cos do Go ver no. Assim, como fi ca rá o País, Se na-
dor Ro dolp ho Tou ri nho, di an te des sas duas si tu a-
ções? V. Exª, um es tu di o so do as sun to, mais uma vez
apre sen ta, no seu dis cur so, so lu ções e traz es pe ran-

ças de que te nha mos, efe ti va men te, pre ços mais
com pa tí ve is com a eco no mia po pu lar do Bra sil.

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Se na dor Cé sar Bor ges, agra de ço o seu apar te. O que 
V. Exª co lo cou tem mu i ta pro pri e da de, e eu não te ria
tem po para lhe res pon der tudo isso. Eu ape nas lhe di -
ria que, re al men te, a Pe tro bras é mu i to im por tan te,
por que qua se todo o su pe rá vit pri má rio ob ti do pelo
Go ver no Fe de ral vem das es ta ta is. A prin ci pal de las,
e a úni ca que tem con di ções de con tri bu ir com isso
efe ti va men te, é a Pe tro bras. Em se gun do lu gar, os lu -
cros da Pe tro bras e o fato de que o Go ver no Fe de ral é 
o seu ma i or aci o nis ta tam bém fo ram abor da dos por V.
Exª com mu i ta cla re za. Evi den te men te, es ses dois
as pec tos im pe lem o Go ver no Fe de ral a evi tar que a
Pe tro bras pra ti que uma po lí ti ca de pre ços de mer ca-
do, os qua is po dem su bir ou des cer, quan do te ri am
que des cer, como ago ra.

Então, não te nho dú vi da de que isso é ne ces sá-
rio e pos sí vel de ser fe i to – aliás, é fe i to no Chi le há
mais de vin te anos – por meio de um me ca nis mo re -
gu la tó rio, que pode ser a Cide. No en tan to, é com pli-
ca do tra tar de tema tão am plo nes te mo men to.

Estou cer to de que são mu i to per ti nen tes as
suas ob ser va ções e te nho a con vic ção de que, na
ques tão do gás de co zi nha, en quan to a Pe tro bras não 
en trar na dis tri bu i ção, não só a gra nel, como já exis te,
mas no mer ca do de re ven da no va re jo, di fi cil men te te -
re mos um pre ço jus to para o con su mi dor, so bre tu do o 
da po pu la ção de ba i xa ren da, que hoje so fre com a
fal ta de co ber tu ra do vale-gás.

Con cluo, agra de cen do a V. Exª pelo apar te e di -
zen do ou tra vez que as con quis tas da em pre sa no
mer ca do ex ter no têm for ta le ci do...

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Pois não, Se na dor Ga ri bal di.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor Ro dolp ho Tou ri nho, co mun go in te i ra men te com 
o que dis se, há pou co, o Se na dor Cé sar Bor ges. V.
Exª está acom pa nhan do aten ta men te tudo o que está 
ocor ren do com os pre ços de de ri va dos de pe tró leo e
com o novo mo de lo ener gé ti co a ser im plan ta do no
País, com a ex pe riên cia de quem foi Mi nis tro e co nhe-
ce o as sun to. Qu e ria ma ni fes tar a mi nha in tran qüi li da-
de, que deve ser a de to dos os bra si le i ros, quan do se
fala, no va men te, em apa gão. Por que fa lar em apa gão
se ti ve mos a opor tu ni da de de ado tar vá ri as me di das,
in clu si ve pre ven ti vas, du ran te aque le pe río do de cri -
se, no Go ver no pas sa do? Infe liz men te, de i xo in ter ro-
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ga ções que sei que V. Exª não terá como dis cu tir na
tri bu na, por que o tem po de V. Exª pa re ce que está a
se en cer rar, mas, se pu des se me tran qüi li zar, não o
fa ria so men te a mim, mas a to dos os bra si le i ros.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Se na dor Ga ri bal di, la men ta vel men te, não po de ria
tran qüi li zar V. Exª, por que a Mi nis tra das Mi nas e
Ener gia não trou xe essa tran qüi li da de, e tam bém por
uma ra zão mu i to sim ples, as ca u sas que oca si o na-
ram o pro ble ma de 2001 con ti nu am pre sen tes: a fal ta
de uma le gis la ção cla ra, que seja con fiá vel para os in -
ves ti do res; con di ções de atra ção de in ves ti men tos,
so bre tu do ex ter nos. Hoje, como an tes, fal ta in ves ti-
men tos no se tor. A pe ris tir essa fal ta in ves ti men tos e o 
País apre sen tar cres ci men to, não te re mos ma i or ofer-
ta de ener gia e, con se qüen te men te, como dis se a Mi -
nis tra de Mi nas e Ener gia, ha ve rá pro ble mas. S. Exª
co nhe ce o as sun to, está acom pa nhan do o de sen vol-
vi men to do sis te ma, in clu si ve apre sen tan do um novo
mo de lo para as se gu rar o for ne ci men to de ener gia.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro dolp ho
Tou ri nho, 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
su ces si va men te pe los Srs. Ro meu Tuma, 1º
Se cre tá rio e Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te.

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 Eu rí pe-
des Ca mar go, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, pelo
pra zo de 5 mi nu tos, nos ter mos do art. 14, in ci so VII,
do Re gi men to Inter no.

V. Exª dis põe de 5 mi nu tos.
Em se gui da, a Casa ou vi rá as pa la vras do seu

Pre si den te, Se na dor José Sar ney.
O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT – DF.

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, meu
pro nun ci a men to, hoje, se deve a um fato da ma i or gra -
vi da de que vem atin gin do não ape nas a po pu la ção do 
Dis tri to Fe de ral, mas tam bém a mo ra do res das ci da-
des vi zi nhas que uti li zam o sis te ma pú bli co de sa ú de
do nos so Esta do.

Como é do co nhe ci men to de to dos, o Sis te ma
de Sa ú de do Dis tri to Fe de ral vem se des ta can do no
ce ná rio na ci o nal em fun ção do caos que se ins ta u rou.

A fal ta de con di ções de fun ci o na men to das uni -
da des hos pi ta la res, a fal ta de re mé di os, que tem oca -
si o na do o agra va men to do qua dro de sa ú de de vá ri os
pa ci en tes, e as de nún ci as am pla men te ve i cu la das de

des man dos, cor rup ção e des vio de re cur sos des ti na-
dos à sa ú de, têm ca rac te ri za do a ges tão da área de
sa ú de no Dis tri to Fe de ral.

Em fun ção da gra vi da de das de nún ci as, o Mi nis-
té rio da Sa ú de, ain da no Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so, cri ou um gru po para ave ri guar a si tu a ção e
so li ci tar pro vi dên ci as ime di a tas que, se não aten di-
das, de ve ri am re sul tar na per da da ges tão ple na do
Sis te ma de Sa ú de do Dis tri to Fe de ral.

O des ca la bro da si tu a ção sus ci tou in ves ti ga-
ções tam bém por par te da Anvi sa – Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, que con clu iu o re la tó rio so bre
as con di ções de fun ci o na men to do Hos pi tal de Base
de Bra sí lia. O re la tó rio in di ca a in ter ven ção fe de ral na
uni da de de sa ú de, ten do em vis ta a gra vi da de do qua -
dro e pela ino pe rân cia da Se cre ta ria de Sa ú de em sa -
nar os pro ble mas no pra zo es ta be le ci do pela vi gi lân-
cia sa ni tá ria.

A ins pe ção da Agên cia foi re a li za da por uma
equi pe de 19 téc ni cos das áre as de con tro le de in fec-
ção hos pi ta lar, in fra-es tru tu ra de ser vi ços de sa ú de e
he mo te ra pia, en tre os dias 18 de fe ve re i ro e 19 de
mar ço. Ses sen ta e cin co itens com pro ble mas que
abran gem des de a fal ta de equi pa men tos ade qua dos
até li mi ta ções do cor po fun ci o nal fo ram le van ta dos
pe los fis ca is, que in di ca ram ações cor re ti vas com
pra zos pré-fi xa dos de 20, 60 e 120 dias para se rem
ado ta das, de acor do com o ris co sa ni tá rio de cada
uma de las.

Fi na li zan do os dois pri me i ros pra zos para a
ado ção das ações, e con si de ran do-se o ba i xís si mo
ín di ce de re so lu ção dos pro ble mas, a Anvi sa re sol veu
in di car a in ter ven ção fe de ral no Hos pi tal de base de
Bra sí lia.

Para que não pa i re dú vi da so bre a gra vi da de da
si tu a ção, elen co aqui al gu mas das ir re gu la ri da des
apon ta das:

– fal ta de es te ri li za ção de ma te ri al
hos pi ta lar;

– qua dro de pes so al in su fi ci en te para
de sem pe nho ade qua do das fun ções;

– fal ta de ma nu ten ção na cen tral de
ga ses me di ci na is;

– fal ta de equi pa men to de pro te ção in -
di vi du al para fun ci o ná ri os; au sên cia de con -
tro le do pra zo de va li da de dos me di ca men-
tos usa dos nos pa ci en tes (ha via me di ca-
men tos ven ci dos);

– acon di ci o na men to ina de qua do dos re-
sí du os hos pi ta la res; ris co de in cên dio na uni -
da de de in ter na ção para ci rur gia car día ca;
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– fal ta de ma nu ten ção dos ele va do res.
Sa be mos que um dos agra van tes ge ra do res do

atu al qua dro foi o des man te la men to do sis te ma de
sa ú de pre ven ti va, com ên fa se para a me di ci na cu ra ti-
va, que, como sa be mos, é me nos efi caz e efi ci en te.

É ne ces sá rio que to dos os ho mens pú bli cos
des te País es te jam em sin to nia com o mo men to em
que vi ve mos, en ten den do que é pre ci so re cons tru ir
o Bra sil, pro mo ven do jus ti ça so ci al. Não po de mos
mais con vi ver com a cor rup ção e o mau uso do di-
nhe i ro pú bli co, já tão es cas so para aten der à nos sa
po pu la ção po bre, ví ti ma da con cen tra ção de ren da
que gera a fome e ado e ce nos so povo.

 Como mo ra dor da pe ri fe ria de Bra sí lia, usuá rio
do sis te ma pú bli co de sa ú de, e pelo com pro mis so
que te nho com a po pu la ção po bre de Ce i lân dia, ci da-
de onde re si do, e com os de ma is usuá ri os des se sis -
te ma, mo ra do res de di ver sas ci da des, so li ci to às au -
to ri da des res pon sá ve is que exi jam a ime di a ta so lu-
ção para essa si tu a ção. Pres to, ain da, mi nha so li da ri-
e da de às mi lha res de ví ti mas anô ni mas atin gi das por
essa ver da de i ra ca la mi da de.

São es sas as con si de ra ções que faço, nes te
mo men to, pe din do pro vi dên ci as ur gen tes pela gra vi-
da de dos fa tos.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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 José
Sar ney, do PMDB do Esta do do Ama pá, por per mu ta
com o Se na dor Mão San ta.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. 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:

Por ma i o res que se jam as mi nhas res pon sa bi li-
da des, não que ro de i xar de exer cer a fun ção que há
mais de 40 anos exer ço, a mi nha ati vi da de de par la-
men tar.

É nes se sen ti do que hoje apre sen to ao Se na do
Fe de ral um pro je to de lei que con si de ro da ma i or im -
por tân cia, por que nele, pela pri me i ra vez, es ta mos
co lo can do na nos sa le gis la ção uma fi gu ra que até
hoje pas sou em bran co, que não está co lo ca da no de -
vi do lu gar quan do se fala de vi o lên cia no Bra sil: a ví ti-
ma. Pre ci sa mos pro te ger as ví ti mas.

Esse pro je to pro cu ra as se gu rar às ví ti mas da vi -
o lên cia um tra ta men to dig no e com pa tí vel com a sua
con di ção por par te dos ór gãos e au to ri da des pú bli-
cas. Por ele, as ví ti mas pas sam a ter o di re i to de se -
rem in for ma das so bre os prin ci pa is atos do in qué ri to
po li ci al e do pro ces so ju di ci al re fe ren te à apu ra ção do

cri me, bem como ob te rem có pi as das pe ças do seu
in te res se, se rem ori en ta da quan to ao exer cí cio opor -
tu no do di re i to de que i xa, de re pre sen ta ção de ação
pe nal sub si diá ria e de ação ci vil por da nos ma te ri a is e 
mo ra is, pe ti ci o na rem as au to ri da des pú bli cas para
ma ni fes ta rem a sua opi nião e pre o cu pa ção quan to ao 
an da men to e des lin de do pro ces so, e ob te rem ra pi da-
men te a res ti tu i ção dos seus ob je tos e per ten ces pes -
so a is apren di dos pela au to ri da de po li ci al.

O art. 3º – o pro je to será pu bli ca do – de fi ne, para 
os efe i tos des ta lei, a ví ti ma como pes soa que su por-
ta, di re ta ou in di re ta men te, os efe i tos da ação cri mi-
no sa con su ma da ou ten ta da, vin do a so frer da nos fí -
si cos, psi co ló gi cos, mo ra is ou pa tri mo ni a is. O or de na-
men to ju rí di co bra si le i ro res sen te-se de um di plo ma
que re ú na, de for ma cla ra e ob je ti va, os di re i tos da ví -
ti ma, da vi o lên cia e da cri mi na li da de.

Pre ten de mos pre en cher esta la cu na, seja ofe re-
cen do tra ta men to sis te má ti co ao tema, seja ino van do
o con jun to de di re i to das ví ti mas.

Inspi rei-me nos do cu men tos in ter na ci o na is so -
bre o as sun to, es pe ci al men te na De cla ra ção dos
Prin cí pi os Bá si cos de Jus ti ça Re la ti vos às Ví ti mas da
Cri mi na li da de e de Abu so de Po der, ado ta da pela
Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das, Re so lu ção nº
40/34, de 29 de no vem bro de 1985.

Sr. Pre si den te:
Já ha via pre pa ra do este pro je to quan do, hoje

pela ma nhã, tive a no ção exa ta do que sig ni fi ca o en -
fo que novo que es ta mos dan do à le gis la ção bra si le i ra
so bre as ví ti mas da vi o lên cia.

Re a li za mos, esta ma nhã, aqui no Se na do, uma
re u nião en tre Se na do res e De pu ta dos para ten tar-
mos um ajus te nos pro ce di men tos acer ca de pro je tos
que tra mi tam na Câ ma ra e no Se na do a res pe i to de
ar mas de fogo, seu por te, sua pos se e sua co mer ci a li-
za ção. Hou ve uma lon ga dis cus são so bre o pro ble ma
da vi o lên cia no Bra sil e che ga mos a al gu mas es ta tís-
ti cas ter rí ve is.

Em pri me i ro lu gar, cons ta ta mos que o Bra sil tem 
3% da po pu la ção mun di al e 9% dos cri mes de ho mi cí-
dio co me ti dos no mun do. Na dé ca da de 90, três mi -
lhões de pes so as fo ram as sas si na das no mun do in te-
i ro. No Bra sil, fo ram du zen tos e se ten ta mil. Esse é um 
dado que deve me re cer uma pro fun da re fle xão de to -
dos nós. 

Em cada dez ho mi cí di os, sete são pra ti ca dos com 
ar mas de fogo. Em São Pa u lo ape nas 30% dos cri mes
são in ves ti ga dos – ape nas para ci tar São Pa u lo, o ma i or
Esta do do Bra sil e que tem mu i to mais ins tru men tos do

17362 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    485ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



que os ou tros Esta dos para com ba ter a vi o lên cia. E uni -
ca men te 1,7% des ses pro ces sos é re sol vi do.

Ti ve mos tam bém a opor tu ni da de de co men tar
foi o pro ble ma dos efe i tos da vi o lên cia na mo ci da de.
Entre 10 e 14 anos, 54% dos nos sos jo vens já têm co -
nhe ci men to de ar mas de fogo. Por isso as ví ti mas
tam bém são jo vens, o que sig ni fi ca que a ju ven tu de
está ma tan do e mor ren do.

Cri ou-se a idéia no Bra sil de que há im pu ni da de
só no que diz res pe i to a cri mes con tra a ad mi nis tra-
ção pú bli ca. A cons ciên cia qua se ge ral do País é
essa, quan do, na re a li da de, a gran de im pu ni da de que 
exis te no País é a que es ses nú me ros re ve lam. A ter rí-
vel da fal ta de res pe i to pela vida hu ma na faz com que
te nha mos essa pa i sa gem.

Mas ve ri fi ca mos que to dos no Bra sil se pre o cu-
pam mu i to com o sis te ma pe ni ten ciá rio; pre o cu-
pam-se to dos com os di re i tos dos pre sos; pre o cu-
pam-se com a qua li da de de vida des sas pes so as.
Exis tem vá ri as as so ci a ções que têm essa pre o cu pa-
ção com os pre si diá ri os, com os au to res de cri mes.
Exis tem as pas to ra is das pe ni ten ciá ri as, dos pre sos,
mas não se vê nes te País – e é este o pon to prin ci pal
des se pro je to – uma pre o cu pa ção com as ví ti mas,
aque les que são di re ta men te atin gi dos pelo cri me e
que cons ti tui a gran de le gião dos in jus ti ça dos. Que
pena quan do ve mos, na te le vi são, pes so as que per -
de ram um pa ren te; uma mu lher que teve o seu fi lho
mor to; ou que teve o seu es po so as sas si na do, di zen-
do, en tre lá gri mas – quan tas ve zes ou vi mos isso, qua -
se todo dia -: não te nho ou tro sen ti men to, não há jus ti-
ça que pos sa re a ver um ente que ri do, mas que ro que
se faça jus ti ça. E es ta mos ven do que, de acor do com
as nos sas es ta tís ti cas, es ta mos lon ge de al can çar
essa jus ti ça.

Vou ler o que a nos sa Cons ti tu i ção diz a res pe i to
dos di re i tos do cri mi no so:

Art. 5º (.............................)
LXI – nin guém será pre so se não em

fla gran te de li to ou por or dem es cri ta e fun-
da men ta da de au to ri da de ju di ciá ria com pe-
ten te, sal vo nos ca sos de trans gres são mi li-
tar ou cri me pro pri a men te mi li tar, de fi ni dos
em lei; 

LXII – a pri são de qual quer pes soa e o 
lo cal onde se en con tre se rão co mu ni ca dos
ime di a ta men te ao juiz com pe ten te e à fa mí-
lia do pre so ou à pes soa por ele in di ca da;

Mas não se fala so bre a ví ti ma. Não acon te ce
nada. Nem a fa mí lia pode ser co mu ni ca da. Mas se as -
se gu ra isso na Cons ti tu i ção.

Ve ja mos o que diz o in ci so LXIII:

LXIII – o pre so será in for ma do dos
seus di re i tos, en tre os qua is o de per ma ne-
cer ca la do, sen do-lhe as se gu ra da a as sis-
tên cia da fa mí lia e de ad vo ga do;

LXIV – o pre so tem di re i to à iden ti fi ca-
ção dos res pon sá ve is por sua pri são ou por
seu in ter ro ga tó rio po li ci al;

Não sou con tra isso. Os Di re i tos Indi vi du a is
são con quis tas que, ao lon go da his tó ria da hu ma ni-
da de, fo ram as se gu ra dos a to dos os ho mens. Estou
a fa vor. Mas que ro di zer que há uma la cu na ex tra or-
di ná ria. Não há uma pa la vra so bre o di re i to da ví ti-
ma. Não há uma pa la vra so bre esta que é o alvo
prin ci pal; aque la que, no sis te ma de vi o lên cia que
exis te no País, sem dú vi da al gu ma, é a que mais so -
fre e que di re ta men te é mais al can ça da. A úni ca re -
fe rên cia é a do art. 245, que diz que o po der pú bli co
dará as sis tên cia à ví ti ma, e que es ta mos pro cu ran-
do aten der aqui, como pon to im por tan te para al te rar
essa pa i sa gem de vi o lên cia que es ta mos ven do,
que tem a ví ti ma como uma en ti da de au sen te, da
qual não se fala, que fica no es que ci men to e só per -
ma ne ce na lem bran ça das pes so as que são atin gi-
das di re ta men te por essa vi o lên cia.

Este pro je to que es tou apre sen tan do, ba se a do
em prin cí pi os in ter na ci o na is, pre ten de co lo car esse
pro ble ma en tre nos sas pre o cu pa ções. Cal cu lem, V.
Exªs, Se na do res e De pu ta dos, que, no Bra sil, che ga-
mos ao ab sur do de quem pra ti ca um cri me de ho mi cí-
dio, que tira a vida hu ma na – o mais gra ve de to dos os 
cri mes que po dem ocor rer, por que, quem tira uma
vida, tira o di re i to não so men te de um des ti no, como
tam bém do das pes so as que es tão ao seu lado, de
sua fa mí lia -, po der fa zer sua de fe sa em li ber da de,
po der fi car sol to no dia se guin te ao cri me. A pes soa
que tem o seu pa ren te vi ti ma do, a sua es po sa, o fi lho
que tem um pai as sas si na do, vê o as sas si no na rua,
em qual quer lu gar, de fen den do-se, sol to. Isso não
exis tia na le gis la ção bra si le i ra; isso não exis te na ma i-
o ria, na qua se to ta li da de dos pro ces sos pe na is do
mun do in te i ro.

Entre tan to, nós, aqui, te mos essa re gra, o que
se mos tra tam bém, de cer to modo, um cer to es que ci-
men to, uma fal ta de res pe i to para com as vi ti mas de
cri mes. Per gun ta-se: “– Mas, o Sr. Se na dor está fa lan-
do isso ago ra?” “– Não”. Esse pro ble ma de au tor de
cri me de ho mi cí dio de fen der-se sol to foi in tro du zi do
na le gis la ção bra si le i ra para pro te ger o De le ga do Fle -
ury.O Se na dor Ro meu Tuma está aqui, no ple ná rio, e
pode ser tes te mu nha da que le tem po, em que ha via
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um re gi me de ar bí trio. O De le ga do Fle ury era o che fe
da re pres são e, em de ter mi na do mo men to, ele fez
tan tos cri mes que se le van ta ram con tra ele, em São
Pa u lo, a opi nião pú bli ca, a ma gis tra tu ra, o Mi nis té rio
Pú bli co e a pró pria po lí cia, e ele foi de nun ci a do por
cri me de ho mi cí dio. Foi fe i ta en tão uma lei ex clu si va-
men te para o de le ga do Fle ury, cha ma da Lei Fle ury,
na qual ele po dia de fen der-se sol to. Apre sen tei, logo
de po is, aqui no Par la men to, um pro je to de lei aca ban-
do com ela. Como Pre si den te da Re pú bli ca tam bém
lu tei para que a Cons ti tu in te der ru bas se o prin cí pio,
que con si de ro um mau exem plo e que es ti mu la a vi o-
lên cia. Infe liz men te, tam bém du ran te o pe río do da
Cons ti tu in te, não tive su ces so, por que vá ri as pres-
sões o de fen de ram. Te mos hoje, por tan to, esse tipo
de com por ta men to em re la ção ao au tor do cri me e,
pior ain da, de es que ci men to da pró pria ví ti ma.

Por prin cí pio de jus ti ça so ci al, en ten de mos que
o Esta do deve ex pres sar con cre ta men te sua so li da ri-
e da de para com as ví ti mas de cri mes vi o len tos.

É in dis cu tí vel que a so ci e da de con vi ve com um
enor me dé fi cit de se gu ran ça pú bli ca. Esse qua dro
atin giu pro por ções alar man tes, co lo can do em ca u sa
a pró pria au to ri da de do Esta do e sua ca pa ci da de de
in ter vir no pro ble ma. Seja como for, o de ba te pú bli co
so bre se gu ran ça pú bli ca tem omi ti do a ques tão da as -
sis tên cia às ví ti mas da vi o lên cia, pre fe rin do re fu gi-
ar-se nas tra di ci o na is es tra té gi as de re pres são po li ci-
al. Se es sas me di das tor na ram-se ne ces sá ri as, cer ta-
men te são in su fi ci en tes. O Par la men to e o Po der Exe -
cu ti vo não po dem mais se des cu rar da pes soa que
su por ta os efe i tos con cre tos da vi o lên cia.

Cito Anto nio Gar cia Pa blos de Mo li na, que diz:
“A ví ti ma do de li to ex pe ri men tou um se cu lar e de li be-
ra do aban do no, des fru tou do má xi mo pro ta go nis mo,
sua ida de de ouro, du ran te a épo ca da jus ti ça pri va da,
sen do, de po is, dras ti ca men te ne u tra li za da pelo sis te-
ma mo der no le gal. Tal vez por que nin guém quer se
iden ti fi car com o per de dor, a ví ti ma su por ta os efe i tos
do cri me, fí si cos, psí qui cos, eco nô mi cos e so ci a is, as -
sim como a in sen si bi li da de do sis te ma le gal, o re cha-
ço e a fal ta de so li da ri e da de da co mu ni da de e a in di-
fe ren ça dos po de res pú bli cos. No de no mi na do Esta -
do So ci al de Di re i to, ain da que isso pa re ça pa ra do xal,
as ati tu des re a is em fa vor da ví ti ma do de li to os ci lam
en tre a com pa i xão e a de ma go gia e en tre a be ne fi-
cên cia e a ma ni pu la ção.”

Não po de mos ig no rar o pre ce i to do art. 245 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que dis põe so bre hi pó te ses e
con di ções em que o Po der Pú bli co dará as sis tên cia
aos her de i ros e de pen den tes de pes so as vi ti ma das
por cri me do lo so. Aí está um prin cí pio or de na dor des -

ta pro pos ta, que pre ten de fa zer com que o po der pú -
bli co saia do si lên cio con for tá vel, de mons tran do em
ter mos ob je ti vos sua so li da ri e da de para com os re a is
su je i tos do con fli to. Des se modo, es pe ra mos con tri-
bu ir com uma agen da po si ti va para o tema da se gu-
ran ça pú bli ca, par tin do das se guin tes pre mis sas: pri -
me i ra, a se gu ran ça dos ci da dãos é como nun ca uma
ques tão cen tral da vida po lí ti ca bra si le i ra; se gun da, a
ví ti ma me re ce a so li da ri e da de do Esta do, não a sua
pi e da de ou co mi se ra ção; ter ce i ro, os gas tos or ça-
men tá ri os com se gu ran ça pú bli ca de vem con tem plar
de for ma cres cen te a as sis tên cia às ví ti mas de cri mes
vi o len tos ou her de i ros de pen den tes ca ren tes.

A pro pos ta que faço, devo es cla re cer, não fixa
res pon sa bi li da de ob je ti va do Esta do, que pres su põe
ação ou omis são da no sa, mas cu i da de um novo mo -
de lo de as sis tên cia fi nan ce i ra, ba se a do em prin cí pi os
de so li da ri e da de so ci al, fi can do a União sub-ro ga da
no di re i to de in de ni za ção da ví ti ma con tra o au tor do
cri me até o mon tan te da quan tia re pas sa da.

Esse é ou tro pon to im por tan te. Os au to res de
cri mes tam bém de vem ter pu ni ções pe cu niá ri as du-
ras e de vem re ver ter es sas san ções em be ne fí cio de
um fun do de pro te ção às ví ti mas. O que exis ti rá, por -
tan to, é uma aju da para mi ni mi zar as con se qüên ci as
gra vo sas do cri me. Ain da que mo des ta essa aju da
con tri bu i rá e con cor re rá para a efe ti va di vi são so ci al
dos cus tos da vi o lên cia.

Esse mo de lo as sis ten ci al – se diz – é co i sa
nova? Não, ab so lu ta men te. Não es ta mos ino van do
nada. Nos ba se a mos numa de cla ra ção que foi as si-
na da pe las Na ções Uni das em 1985.

Vá ri os pa í ses já ado tam essa le gis la ção e cada
vez mais ten tam apri mo rá-la, como o Re i no Uni do,
como a Espa nha, como a Aus trá lia. Dir-se-á: são pa í-
ses ri cos! Não, tam bém pa í ses po bres, como a Cos ta
Rica, já im plan ta ram esse sis te ma. Eles en ten de ram
que o com ba te ao cri me se faz igual men te pelo com -
ba te aos seus efe i tos con cre tos so bre as ví ti mas. Daí
a ne ces si da de de cri a ção en tre nós de um Fun do Na -
ci o nal de Assis tên cia às Ví ti mas de Cri mes Vi o len tos.
Nada mais ra zoá vel do que des ti nar as re ce i tas pro -
ve ni en tes das mul tas e fi an ças para as ví ti mas de de -
li tos, seus her de i ros e de pen den tes ca ren tes.

Devo di zer tam bém que nes se pro je to tam bém
es ta mos aten den do e aco lhen do a hi pó te se da cha -
ma da “bala per di da”, em que o ci da dão, de re pen te,
se vê ví ti ma de uma vi o lên cia. O Esta do, nes ses ca -
sos, tam bém tem obri ga ção de dar as sis tên cia a es -
sas pes so as.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, pen so que esse as sun to deve des per tar a ma i or
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aten ção de to dos nós, está in se ri do den tro do con tex-
to do pa i nel da vi o lên cia e é um novo en fo que que es -
tou pro pon do ao País, de que te nha mos a mo ti va ção
mo ral, de to dos nós, de não olhar mos só para os cri -
mi no sos, tam bém de olhar mos para a ví ti ma, que é
re al men te a pes soa mais des pro te gi da den tro des se
pro ces so da vi o lên cia no Bra sil, e até hoje fi ca mos to -
dos fo ca li za dos na di re ção do cri mi no sos, es que cen-
do a ou tra par te, a ví ti ma.

Na re u nião de que par ti ci pa mos hoje com o Sr.
Mi nis tro da Jus ti ça, ti ve mos opor tu ni da de de tra tar
des te as sun to. E mais ain da, achar que po dem ser
ado ta das al gu mas me di das que não se jam só de na -
tu re za fi lo só fi ca, que não se jam só de na tu re za con -
ce i tu al.

Por exem plo, esse pro ble ma das ar mas. Hoje
es ta mos nos re u nin do e va mos ver se da mos uma
con tri bu i ção – o Con gres so Na ci o nal, a Câ ma ra dos
De pu ta dos e o Se na do Fe de ral – va mos fa zer to dos
um es for ço, jun to a nos sas Ban ca das, a nos sos com -
pa nhe i ros, para que, numa união, nes te pe río do de ju -
lho te nha mos a sa tis fa ção de sa ir mos com um pro je to
re sol ven do esse pro ble ma de ar mas, que é per ma-
nen te, den tro das nos sas ca sas. Te mos 57 pro je tos
de lei tra tan do des se tema. A Co mis são já está cons ti-
tu í da para fa zer um pro je to úni co, pre ju di can do to dos
os ou tros, uma vez que esse se ria de con sen so. Não
va mos com isso pen sar que es ta mos des pre zan do a
ini ci a ti va le gis la ti va. Sa be mos per fe i ta men te o que
sig ni fi ca para cada le gis la dor ter a ini ci a ti va de um
pro je to de lei, mas, den tro des se pro je to co mum, co -
lo ca ría mos as idéi as que es tão em cir cu la ção nas
nos sas Ca sas.

É cla ro que hoje te mos que to mar uma pro vi dên-
cia drás ti ca so bre o pro ble ma das ar mas. Ve ri fi ca mos
que 75% – vou re pe tir – dos cri mes exis ten tes no País 
são re sul tan tes de ar mas de fogo, que às ve zes es ti-
mu lam o cri me, por que uma pes soa ar ma da – e há
uma ali an ça en tre a arma e o ál co ol, mu i tas ve zes,
mos tram as es ta tís ti cas – é le va da a co me ter cri mes,
ain da mais sa ben do que pe los cri mes co me ti dos os
ho mi ci das po dem de fen der-se sol tos e as ví ti mas são 
con de na das a um es que ci men to to tal e não têm pro -
te ção de ne nhu ma na tu re za.

Por ou tro lado, tam bém so li ci ta mos ao Sr. Mi nis tro
da Jus ti ça – e foi uma idéia do Con gres so pro pos ta ao
Mi nis tro – que fa ça mos, en quan to a lei so bre ar mas não 
che ga, um mu ti rão na ci o nal, um dia por mês, dos Esta -
dos, Mu ni cí pi os, Go ver no Fe de ral, para re vis ta, apre en-
são, bus ca de ar mas. Acre di to que uma pro vi dên cia
des sa na tu re za, em bo ra pa re ça pe que na den tro do pro -
ble ma glo bal, aju da rá mu i to a di mi nu ir mos o nú me ro

dos ar ma dos e de ar mas a ser vi ço do cri me no País.
Evi den te men te que o pro ble ma do cri me or ga ni za do é
mu i to mais com ple xo, me re ce ações mu i to mais he rói-
cas, que cer ta men te es tão sen do equa ci o na das pelo
Go ver no e pen sa das por to dos nós.

Ouço o Se na dor Ro meu Tuma.
O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Sr. Pre si den te,

sei que o apar te não po de ria mais ser con ce di do, mas 
agra de ço a V. Exª por esta opor tu ni da de. Ain da hoje,
ti ve mos a re u nião so bre o pro ble ma das ar mas, a que
V. Exª se re fe riu, na qual fo ram tra ta das al gu mas va ri-
an tes so bre o au men to da vi o lên cia e a exe cu ção da
le gis la ção vi gen te, que de pen de do Esta do. O pro je to
de V. Exª – é cla ro que te mos de apro fun dar o es tu do
– é es ti mu lan te. Pri me i ro, no art. 3o, V. Exª já de fi ne o
que é a ví ti ma. Até hoje, em meus 50 anos de tra ba-
lho, em bo ra sa i ba o que é uma ví ti ma, nun ca vi um es -
ta tu to tra zer a de fi ni ção de ví ti ma. E V. Exª cu i da dis so.
Então, tra ta-se de um es ta tu to de de fe sa da ví ti ma da
vi o lên cia, por que en tra por to dos os me an dros, per -
mi tin do que o ci da dão de bem, ao so frer qual quer tipo 
de agres são, qual quer tipo de vi o la ção da le gis la ção
pe nal, não mais te nha gran de di fi cul da de em fa zer a
que i xa e acom pa nhar de per to a evo lu ção do pro ces-
so da que le que o fez ví ti ma. V. Exª cu i da dis so e cu i-
da, in clu si ve, da pos si bi li da de de si mu la ção em in for-
ma ções ou do cu men tos fal sos; a re ver são do pro ces-
so. Por tan to, é um bri lhan te es ta tu to de pro te ção às
ví ti mas. Sa be mos que a Vi ti mo lo gia é um es tu do re -
cen te dos cri mi nó lo gos, que ago ra co me ça ram a es -
tu dar o que é a ví ti ma e qua is as suas di fi cul da des no
en fren ta men to da cri mi na li da de. Cre io que te mos de
dar ur gên cia a esse pro je to na Co mis são de Cons ti tu-
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. V. Exª leu na Cons ti tu i ção
os di re i tos do pre so. A Sub co mis são de Se gu ran ça –
cri a da pelo Se na dor Edi son Lo bão – tem fe i to um tra -
ba lho bri lhan te. Cri ou a Cer ti dão do Tem po de Cum -
pri men to de Pena, para aten der a uma das gran des
re cla ma ções dos pre sos, que não sa bem quan do ter -
mi nam as suas pe nas, há quan to tem po as es tão
cum prin do e se têm ou não di re i to a al gum be ne fí cio.
É cla ro que, em de ter mi na dos ti pos de cri me, não se
pode res pon der em li ber da de, por que um cri mi no so,
um ho mi ci da, que pra ti ca la tro cí nio, tem, no mí ni mo,
uma pena de 30 anos para cum prir. Como essa é a
soma to tal que ele terá de cum prir, tudo o que ele fi -
zer, qua is quer ou tros cri mes que pra ti car, se rão lu cro.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Para con clu ir,

que ro cum pri men tar V. Exª e pe dir ur gên cia, pe dir que a
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia man de
a Ple ná rio, o mais rá pi do pos sí vel, esse pro je to.
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O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Agra de-
ço o apar te de V. Exª, que tem o aval da bri lhan te car -
re i ra de um ho mem de di ca do jus ta men te à se gu ran ça
pú bli ca des te País. V. Exª co nhe ce essa área e faz
uma re ve la ção que é a sín te se de todo o pro je to que
apre sen tei: não exis te, na le gis la ção bra si le i ra, uma
de fi ni ção so bre o que é a ví ti ma. Isso mos tra o quan to
des pre za mos essa fi gu ra, que é o ob je to to tal da vi o-
lên cia.

Este pro je to está ape nas le van tan do um de ba te,
que con si de ro útil, so bre o pro ble ma da vi o lên cia,
para que uma pes soa que co me te um ato cri mi no so
não pen se ape nas que está em um ato iso la do con tra
um ou tro, mas que pen se: “com esse ato que es tou
pra ti can do, esse ato cri mi no so, es tou li qui dan do uma
vida, es tou des tru in do uma fa mí lia”.

Enten do im por tan te cri ar-se nes te País a con-
cep ção do dano que está sen do fe i to, o que, sem dú -
vi da, pas sa rá a ser tam bém um ins tru men to con tra a
vi o lên cia.

Sr. Pre si den te, peço li cen ça a V.Exª. Eu tam bém
cos tu mo ser rí gi do no tem po, mas não que ro des me-
re cer os meus Co le gas. Pe din do que se jam bre ves,
ou vi rei os apar te dos no bres Se na do res Alo i zio Mer -
ca dan te e Fer nan do Be zer ra.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos. Fa zen do soar a cam pa i nha.) – A Mesa re pu ta de
gran de im por tân cia não só a apre sen ta ção do pro je-
to, como o dis cur so de V. Exª, Pre si den te José Sar -
ney, e pede ape nas aos apar te an tes – que são mu i tos
– que to dos se man te nham den tro do pra zo de dois
mi nu tos. Assim, logo em se gui da, po de re mos ou vir a
con clu são do im por tan te pro nun ci a men to do Pre si-
den te José Sar ney e o pro nun ci a men to do Lí der Anto -
nio Car los Ma ga lhães.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) – Sr.
Pre si den te José Sar ney, em pri me i ro lu gar, pa ra be ni-
zo V. Exª, ini ci al men te, por as su mir, jun to com o Go-
ver no do Pre si den te Lula, a ta re fa, na Con vo ca ção
Extra or di ná ria, de es ta be le cer uma nova le gis la ção.
O Esta tu to do De sar ma men to bus ca pro i bir o por te de 
ar mas e res trin gir, de for ma se ve ra, a pos se do més ti-
ca das ar mas, ini bin do a co mer ci a li za ção e com ba-
ten do, de for ma co ra jo sa, o con tra ban do de ar mas,
para cons tru ir uma cul tu ra de paz, in clu si ve o mu ti rão
pelo de sar ma men to. Nes te mo men to, eu que ro pa ra-
be ni zá-lo ain da por pro por a re gu la men ta ção do art.
245 da Cons ti tu i ção. Qu an do ter mi nou a Se gun da
Gu er ra Mun di al, os hor ro res dos cam pos de con cen-
tra ção cri a ram dois mo vi men tos fun da men ta is na se -
gun da me ta de do sé cu lo XX: o mo vi men to de de fe sa

dos di re i tos hu ma nos e o mo vi men to de pro te ção às
ví ti mas. É ver da de que, na ad mi nis tra ção Ni xon, hou -
ve uma dis so ci a ção des ses dois mo vi men tos, por que
a cam pa nha re pu bli ca na con ser va do ra tra ta va a luta
pe los di re i tos hu ma nos como ali an ça com o ban di do
e con tra as ví ti mas. Hoje, no Bra sil, há um es for ço re -
cen te, com o com pro mis so do Go ver no, que se gu ra-
men te dará pros se gui men to à ini ci a ti va que V. Exª
pro põe: es ta mos pro mo ven do um re en con tro do mo -
vi men to dos di re i tos hu ma nos com o mo vi men to de
pro te ção às ví ti mas. Des de 1985, a Re so lu ção nº
4.043, da ONU, es ta be le cia exa ta men te as prer ro ga-
ti vas das ví ti mas, um con jun to de di re i tos e res pon sa-
bi li da des do Po der Pú bli co fren te às ví ti mas. Re for ço
o que foi dito: o Ca na dá, em 1988; Por tu gal, em 1991;
Espa nha e Re i no Uni do, em 1995; Bél gi ca, em 1997;
Aus trá lia e Áfri ca do Sul, em 1998; Fran ça, em 1999;
Isra el e Aus trá lia, em 2001, es ta be le ce ram es ta tu tos
de pro te ção às ví ti mas. O Bra sil está atra sa do nes sa
ini ci a ti va, mas, em boa hora, o pro je to es ta be le ce o
di re i to à in for ma ção so bre o pro ces so, à as sis tên cia
mé di ca, à re pa ra ção pe los da nos mo ra is e pa tri mo ni-
a is so fri dos, põe o foco no con fli to que ge rou o cri me
do lo so. Que não acon te ça ape nas a pri são do cri mi-
no so, mas que haja um con jun to de po lí ti cas que res -
ga tem o di re i to das ví ti mas pe ran te a so ci e da de. Essa 
é uma di men são de ci da da nia, um tema fun da men tal
que deve fa zer par te do gran de com pro mis so do Go -
ver no Lula com a Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca,
com o au men to do efe ti vo da Po lí cia Fe de ral em 1.500 
ho mens, a cons tru ção dos pre sí di os de se gu ran ça
má xi ma, a cri a ção do sis te ma na ci o nal de se gu ran ça.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –

Con cluo, Sr. Pre si den te. Pre ci sa mos aban do nar essa
es ta tís ti ca es tar re ce do ra se gun do a qual o Bra sil hoje 
tem en tre 9% e 13% dos ho mi cí di os do pla ne ta, ten do
ape nas 2,8% da po pu la ção. As ví ti mas que aí es tão
aban do na das pas sa rão a ter um es ta tu to le gal, um
am pa ro e uma po lí ti ca fir me da so ci e da de bra si le i ra,
para sua de fe sa, bus can do esse re en con tro pro mis-
sor en tre os di re i tos hu ma nos e o mo vi men to de pro -
te ção às ví ti mas. Pa ra béns pela ini ci a ti va, que con ta-
rá se gu ra men te com todo o apo io e em pe nho do Go -
ver no do Pre si den te Lula, para que pos sa mos es ta-
be le cer esse novo es ta tu to, que será um pas so de ci-
si vo nes sa cul tu ra de paz, de com ba te à vi o lên cia e
res ga te dos di re i tos de ci da da nia das ví ti mas da vi o-
lên cia na nos sa so ci e da de.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Agra de-
ço, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, o seu apar te, que
en ri que ce pro fun da men te o meu dis cur so. Peço que
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meus Co le gas se jam bre ves, por que eu não que ro ser 
trans gres sor da qui lo que tan tas ve zes peço a to dos,
que é res pe i tar o tem po.

Con ce do o apar te ao Se na dor Fer nan do Be zer-
ra; em se gui da, ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, au tor
de um pro je to bri lhan te tam bém nes sa di re ção, pro i-
bin do a co mer ci a li za ção de ar mas no Bra sil, pro je to
que tem mi nha gran de sim pa tia. Hoje, é qua se um
con sen so nes ta Casa que ele seja sub me ti do a um
ple bis ci to na ci o nal.

Con ce do o apar te ao Se na dor Fer nan do Be zer ra.
O Sr. Fer nan do Be zer ra (Blo co/PTB – RN) –

Pre si den te José Sar ney, cer ta men te não te nho as
con di ções téc ni cas aqui mos tra das pelo Se na dor Ro -
meu Tuma na dis cus são do pro je to. Com mi nha for -
ma ção de en ge nhe i ro, isso não se ria pos sí vel, mas
te nho sen si bi li da de para cum pri men tar V. Exª pela ini -
ci a ti va do pro je to. Ain da on tem, eu via no no ti ciá rio da
te le vi são uma bru tal vi o lên cia co me ti da con tra um ci -
da dão por ra pa zes de clas se mé dia alta do Rio de Ja -
ne i ro. Fi quei a ima gi nar que es ses ra pa zes, como V.
Exª co lo cou, de vem es tar, de po is de pres tar o de po i-
men to ini ci al, li vres, en quan to a ví ti ma cer ta men te vai
fi car pa ra lí ti ca, tra zen do uma sé rie de pro ble mas à
sua fa mí lia. Eu pró prio fui ví ti ma des sa vi o lên cia
quan do per di, de ma ne i ra bru tal, um so bri nho e vejo
quan to so fri men to isso ca u sou a mi nha irmã e sua fa -
mí lia. De modo que cum pri men to V. Ex.ª para di zer do
apo io in te gral que lhe da mos. Su gi ro que deva ten tar
no va men te a re vo ga ção da Lei Fle ury. Va mos to dos
apo iá-lo para que dis cu ta mos a ques tão das ar mas e
da vi o lên cia que hoje do mi na gran de par te da so ci e-
da de bra si le i ra.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Fer nan do Be zer ra pelo seu apar te.

O Se na dor Cé sar Bor ges ha via so li ci ta do um
pou co an tes, mas es ta va olhan do nes ta di re ção e não 
que ro ser in jus to com S. Exa.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Agra de ço-lhe,
Pre si den te José Sar ney. Qu e ro pa ra be ni zá-lo pela ini -
ci a ti va que traz e que, com cer te za, pre en che rá uma
la cu na na le gis la ção bra si le i ra. Nes se mo men to tão
im por tan te em que o País exi ge um com ba te in tran si-
gen te à vi o lên cia e ao cri me or ga ni za do, V. Ex.ª traz
uma fe i ção nova. V. Exa fala em pro te ger a ví ti ma que,
mu i tas ve zes, tem ne ces si da de de re ce ber as sis tên-
cia mé di ca e psi co ló gi ca por que são ar ri mos de fa mí-
lia que são re ti ra dos. Cum pri men to-o tam bém por tra -
tar dos re cur sos a se rem ge ra dos pela cri a ção do
Fun do Na ci o nal de Assis tên cia às Ví ti mas de Cri mes
Vi o len tos. Su gi ro a V. Exa que nes se fun do fos sem

tam bém alo ca dos re cur sos dos agres so res, prin ci pal-
men te dos in te gran tes do cri me or ga ni za do, os qua is,
de cer ta for ma, se ri am se qües tra dos pelo Esta do
para dar as sis tên cia às ví ti mas. De qual quer for ma,
pa ra be ni zo V. Exª pela ini ci a ti va. V. Exª co me ça a des -
fral dar essa ban de i ra, cri an do a Co mis são que hoje
pela ma nhã se re u niu. E ago ra, com o pro je to de com -
ba te à vi o lên cia, no sen ti do de dar mais tran qüi li da de
à po pu la ção bra si le i ra. Pa ra béns, Pre si den te José
Sar ney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Cé sar Bor ges. A V. Exª que nes ta
Casa tem sido um es tu di o so no as sun to digo que
tam bém essa hi pó te se está con tem pla da no pro je to.
Tra ta-se de uma fon te de re cur sos pre vis ta no fu tu ro
fun do.

Ouço o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Pre si-

den te José Sar ney, pa ra be ni zo-o pela ini ci a ti va do
pro je to e pela ma ne i ra como V. Exª se pre o cu pa com
as ví ti mas, ofe re cen do-lhes re pa ra ção, as sis tên cia
mé di ca e pro te ção. Não fa zia sen ti do al gum que nada
exis tis se em nos sa le gis la ção com re la ção ao tema. O 
Lí der Alo i zio Mer ca dan te já o dis se mu i to bem. O
mun do avan çou bas tan te nes se sen ti do. Pre ci sa mos
avan çar tam bém. Da mes ma for ma que, de pú bli co,
cum pri men to-o pela ma ne i ra como tem con du zi do o
tema de se gu ran ça pú bli ca, es pe ci al men te em re la-
ção à res tri ção da ven da e do uso de ar mas no Bra sil.
Os pro gres sos al can ça dos ocor re ram em fun ção da
con du ção de V. Exª, que ins ta lou uma Co mis são Mis -
ta. Avan ça mos mu i to no sen ti do de po der mos vo tar
bre ve men te um subs ti tu ti vo con gre gan do o que há de 
me lhor em to dos os pro je tos que tra mi tam no Se na do
Fe de ral e na Câ ma ra dos De pu ta dos. Pa ra béns.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Re nan Ca lhe i ros. Já tive a opor tu-
ni da de de elo gi ar a par ti ci pa ção de V. Exª no de ba te
em re la ção ao as sun to. Agra de ço a to dos os Srs. Se -
na do res. Esse não é um pro je to aca ba do, é ape nas o
iní cio, a co lo ca ção de um tema no de ba te so bre a vi o-
lên cia no Bra sil. E, de acor do com meu tem pe ra men to
e com mi nha vi são, co lo co o lado hu ma no, que o co ti-
di a no da vi o lên cia em bru te ce em cada um de nós,
olhan do ape nas o lado das ar mas, o lado cru el em
que as pes so as se di gla di am, es que cen do o pon to
fun da men tal, que é o ser hu ma no, a ví ti ma de to das
as ví ti mas.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ti nu an do no cri té rio de in ter ca lar os Lí de-
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res e os ora do res ins cri tos, con ce do a pa la vra ao no -
bre Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, pela Li de ran-
ça do PFL, por cin co mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos sa bem que não é
de hoje que a re vis ta IstoÉ pro cu ra ata car-me, e de
modo in jus to. Um dia, des ta pró pria tri bu na, di rei os
mo ti vos, que são gra ves. Mas hoje de se jo ape nas di -
zer que o Juiz Ca sem Maz loum, cé le bre em São Pa u-
lo por de ci sões que esta Casa bem co nhe ce, que
nem sem pre re ce be a cre di bi li da de da im pren sa bra -
si le i ra, achou por bem jul gar uma di fa ma ção e uma
ca lú nia de re da to res da IstoÉ con tra mim. 

Quem lê a sen ten ça fica es can da li za do como
isso pode acon te cer, ra zão por que hoje já está en-
tran do no Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral a ape la ção do
Advo ga do Luiz Vi cen te Cer ni chi a ro. Mas é tris te. É
pena que eu não pos sa ler a sen ten ça ofe re ci da,
numa de mons tra ção de que nin guém quer to lher a li -
ber da de de im pren sa. Mas não há dú vi da de que algo
im por tan te tem que ser fe i to nes se se tor para que a
ca lú nia, a in fâ mia e a di fa ma ção não fi quem im pu nes,
como in fe liz men te ocor re em todo o Bra sil.

Quem qui ser ir à Jus ti ça, evi den te men te, di fi cil-
men te ven ce a ca u sa. Mas in sis to sem pre. Vou ape lar
e vou ga nhar, a não ser que não haja jus ti ça no Bra sil.

Esse é o pri me i ro pon to que que ro tra tar nes ta
ses são.

O se gun do pon to diz res pe i to ao Go ver no Fe de-
ral. Sou um ho mem que pro cla mo que as qua li da des
do Pre si den te Lula, so bre tu do as hu ma nas, são va li o-
sas. Do pou co que o co nhe ço, mas co nhe ço ra zo a vel-
men te bem, pos so di zer que se tra ta de um ho mem
bom. Entre tan to, mu i tos lí de res do PT tra ça ram um
pro gra ma ruim para o Bra sil e para ele. Embo ra ou tros
Lí de res do PT te nham tido mu i to bom-sen so em co lo-
car a si tu a ção dos sem-ter ra. Mas es ta mos che gan do
a um pon to da ma i or gra vi da de. Com mi nha ex pe riên-
cia, cha mo a aten ção dos Srs. Se na do res, por que a
guer ri lha ur ba na está se ca san do com o Mo vi men to
dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra, am bos se unin -
do, o que le va rá a eco no mia do País a uma si tu a ção
di fi cí li ma.

Por tan to, não es tou aqui para re cla mar, mas
para cha mar a aten ção do Pre si den te da Re pú bli ca.
Sei que ele quer acer tar. Sei que há com pa nhe i ros
seus que que rem acer tar, mas há tam bém uma par te
que de se ja que quan to pior, me lhor, o que não vai ser
bom para o Bra sil.

De modo que pen so ser essa uma si tu a ção gra -
ve, gra vís si ma, e o Se na do Fe de ral não pode fi car si -
len ci o so quan to a isso. Não é para im pe dir a re for ma
agrá ria; ela é ne ces sá ria e deve ser fe i ta, mas não
pode ser fe i ta como está sen do por que cri a rá uma si -
tu a ção di fi cí li ma para o pro gres so do País.

O caso cé le bre do boné é um ou tro. Se o Pre si-
den te Lula es ti ves se num acam pa men to do MST, evi -
den te men te se po de ria to le rar o cé le bre boné, mas
no Pa lá cio do Pla nal to não. O Pre si den te José Sar -
ney, que é ali a do do Pre si den te Lula, sem pre lu tou
com de cên cia e mu i ta cor re ção pela li tur gia do car go,
e a li tur gia do car go não per mi te pro ce di men tos des -
sa or dem. Se as sim con ti nu ar, di fi cil men te ha ve rá a
pró pria hi e rar quia nas au to ri da des.

Não faço um dis cur so de crí ti cas, não te nho in -
te res se em cri ar di fi cul da des para o Pre si den te da
Re pú bli ca, mas pen so que é meu de ver su ge rir aos
Lí de res do Go ver no nes ta Casa que con ver sem com
Sua Exce lên cia com toda a in ti mi da de e te nham uma
pa la vra de sen sa tez. Dois ou três mi nis tros ti ve-
ram-na e dois não.

Faço este ape lo ao Se na do Fe de ral, à Câ ma ra
dos De pu ta dos e, prin ci pal men te, aos Lí de res do Par-
ti do dos Tra ba lha do res, que têm res pon sa bi li da de
para com o Go ver no e que, evi den te men te, têm obri -
ga ção de cha mar a aten ção do Pre si den te, den tro
dos prin cí pi os de nor ma li da de e de edu ca ção e, so -
bre tu do, de co ra gem, a fim de fa zer com que o País
não ca mi nhe por es ses ru mos, que são to tal men te er -
ra dos e que não po dem, de modo ne nhum, aju dar no
pro gres so do País. A si tu a ção eco nô mi ca do Bra sil é
di fí cil e será cada vez mais di fí cil, à me di da que fa tos
como esse que ocor reu ve nham a se re pe tir.

É um de ver de to dos nós, Go ver no e Opo si ção,
en con trar mos ca mi nhos para uma re for ma agrá ria
de cen te, mas não uma que ve nha a per tur bar a vida
do País, tor nan do-o até mes mo in go ver ná vel.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que ro, nes se pe río do,
sem ul tra pas sar o meu tem po, pe dir a V. Exª que leve
ao co nhe ci men to do Pre si den te da Re pú bli ca, do
Che fe da Casa Ci vil e dos Lí de res nes ta Casa, em
par ti cu lar, dos Lí de res Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca-
dan te, cu jas po si ções sen sa tas me re cem até que eu
diga que es tão num bom ca mi nho, para que, uni dos,
fa çam um tra ba lho no sen ti do de que a re for ma agrá -
ria seja fe i ta o mais rá pi do pos sí vel, mas não um tra -
ba lho que vá des tru ir a eco no mia bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ti nu a rei in ter ca lan do a lis ta de ora do res
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com a de Se na do res ins cri tos para co mu ni ca ção ina -
diá vel.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o nel
Pa van por per mu ta com o Se na dor Pa u lo Paim. V. Exª
dis põe de até vin te mi nu tos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de fa zer mi -
nhas pon de ra ções, que ro usar da tri bu na para ho me-
na ge ar uma ci da de em San ta Ca ta ri na que tem gran -
de im por tân cia para a eco no mia do Esta do, prin ci pal-
men te no que diz res pe i to à área agrí co la. Re fi ro-me
ao Mu ni cí pio de Tre vi so.

O Mu ni cí pio de Tre vi so com ple ta, no dia de hoje, 
ape nas oito anos de fun da ção. Tra ta-se de uma ci da-
de com povo hu mil de e tra ba lha dor. Sua eco no mia é
vol ta da para a agri cul tu ra. A prin ci pal ati vi da de é a
pro du ção de fumo, des ta can do-se ain da a de mi lho,
ba na na, fe i jão e ba ta ta. Fica, por tan to, mi nha ho me-
na gem ao que ri do Mu ni cí pio de Tre vi so por sua im-
por tân cia para a agri cul tu ra de San ta Ca ta ri na. Pa ra-
béns ao povo de Tre vi so.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ria
não fa zer uma de nún cia, mas ma ni fes tar uma pre o cu-
pa ção mu i to gran de com a for ma com que o Go ver no
Fe de ral está atu an do na no me a ção de car gos de con -
fi an ça em em pre sas pú bli cas.

Um ter ro ris mo está sen do im plan tan do nas ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras. Fo ram tro ca dos ou de mi ti dos 18
su pe rin ten den tes da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, sem
cri té ri os, ape nas para aten der ao de se jo dos sin di ca-
tos, com in di ca ções po li ti que i ras, ig no ran do os in te-
res ses da em pre sa, que visa uni ca men te o in te res se
da po pu la ção bra si le i ra.

Os fun ci o ná ri os não fo ram nem es tão sen do tro -
ca dos por mo ti vos téc ni cos ou por te rem co me ti do al -
gum ato ilí ci to, mas por ra i va, por per se gui ções e para 
aten der in te res ses pes so a is. Os fun ci o ná ri os que fo -
ram e os que ain da es tão sen do per se gui dos per de-
ram o car go an tes de uma con ver sa pré via.

Esses fun ci o ná ri os fo ram tre i na dos, pre pa ra dos
para a fun ção pela Fun da ção Ge tú lio Var gas e es ta-
vam ap tos para o exer cí cio dos car gos que ocu pam
ou que ocu pa vam. Vá ri os des ses fun ci o ná ri os de
gran de ex pe riên cia, con si de ra dos os me lho res pro fis-
si o na is do qua dro, em vir tu de de um sim ples te le fo ne-
ma, vi ra ram es cri tu rá ri os, com todo res pe i to aos es -
cri tu rá ri os da Ca i xa. Isso não está acon te cen do ape -
nas na Ca i xa Eco nô mi ca, mas em di ver sas ou tras
ins ti tu i ções. Esse tipo de pro ce di men to con tra ria o
dis cur so an te ri or do PT, que era con trá rio a per se gui-

ções e ter ro ris mo e va lo ri za va os pro fis si o na is ca pa ci-
ta dos e pre pa ra dos. Hoje, num sim ples “ca ne ta ço”,
sem, ao me nos, co mu ni car, está de mi tin do pes so as
que se quer têm vin cu lo po lí ti co, mas ape nas vín cu lo
com a ins ti tu i ção onde tra ba lham, prin ci pal men te, a
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. La men ta mos pro fun da-
men te que isso es te ja ocor ren do num Go ver no que
se di zia de mo crá ti co, um Go ver no de ação aber ta, um 
Go ver no que res pe i ta va os prin cí pi os, a éti ca e, aci ma
de tudo, os fun ci o ná ri os pú bli cos.

Qu e ro ler aqui ape nas dois tí tu los: um, do Jor-
nal do Bra sil e, ou tro, da Fo lha de S.Pa u lo. Te nho
ad mi ra ção pela Mi nis tra Dil ma Rous seff e a con si de ro
uma das mais pre pa ra das. Po rém, te nho dito aqui que 
o Go ver no está ba ten do ca be ça: um diz uma co i sa,
ou tro diz ou tra; ou até pior: uma hora, um Mi nis tro diz
uma co i sa e, no ou tro dia, diz ou tra; ou pior ain da: o
Pre si den te diz uma co i sa e, no ou tro dia, diz que não
dis se, que não era bem aqui lo.

Há al guns anos, o PT tra ba lha va de for ma dura,
co e sa, usa va po li ti ca men te um dis cur so con tra o se -
gu ro-apa gão em to dos os Mu ni cí pi os, em to dos os
Esta dos, em pro gra ma de te le vi são, nas pro pa gan das
de cam pa nha po lí ti ca. O PT era duro, mu i to duro con -
tra o se gu ro-apa gão.

Ago ra ve mos o PT no Go ver no, e nós acha mos
que tudo que se fa la va pas sa ria para a prá ti ca, sa i ria
do pa pel, sa i ria do dis cur so e iria re al men te para a
ação. Mas, in fe liz men te, as sim como a CPMF, que era 
du ra men te cri ti ca da pelo PT e hoje pas sou a ser mais
um im pos to fixo, ago ra leio no Jor nal do Bra sil, meu
Lí der Efra im Mo ra is, que a Mi nis tra Dil ma Rous seff
quer o se gu ro-apa gão tam bém como mais um im pos-
to per ma nen te. E já tí nha mos fa la do, na Co mis são e
no Ple ná rio, que o sul do País, que fu gia des se qua -
dro, des sa pena, des sa mul ta, que fu gia des se se gu-
ro, ago ra está su je i to – e não ape nas o res to do País – 
a ter o se gu ro-apa gão como mais um tri bu to, po de-
mos di zer.

Se isso re al men te ocor rer será o fim, re al men te,
da pa la vra, dos com pro mis sos. Por que di zer uma co i-
sa na rua para ar re ba nhar vo tos, le van tar ele i ções,
cri ar uma ex pec ta ti va com a po pu la ção e, de po is, es -
tan do no Go ver no, ras gar to tal men te o dis cur so, la-
men ta mos.

Sr. Pre si den te, há al guns dias, ou vi mos di zer
que se ria re du zi do o pre ço do com bus tí vel, mas es ta-
mos ven do na Fo lha de S.Pa u lo que será au men ta-
do. Mas, oras! Di zem uma co i sa hoje e ama nhã di zem
ou tra? Co lo ca-se a res pon sa bi li da de em gre ves em
ou tros pa í ses. No en tan to, quan do isso ocor ria no Go -
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ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, di zi am que fal ta-
va von ta de po lí ti ca. Ago ra de pa ra mos com ver da de i-
ras aber ra ções.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Con ce-
do a pa la vra ao nos so Lí der, Se na dor Efra im Mo ra is.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor, pa -
ra be ni zo V. Exª por seu pro nun ci a men to. Pa re ce que
está ocor ren do um ver da de i ro apa gão na men te dos
nos sos Mi nis tros, prin ci pal men te no caso da Mi nis tra
em re la ção ao que se está tor nan do taxa, quer se ins -
ti tu ir um im pos to de fi ni ti vo do apa gão. Da mes ma for -
ma que es tão ten tan do fa zer com a CPMF, vão fa zer
com o se gu ro-apa gão. Mas há um ou tro de ta lhe: a
ques tão do com bus tí vel. A Mi nis tra dis se que iria re -
du zir o pre ço do com bus tí vel, mas no dia se guin te a
no tí cia foi des men ti da. Não ha ve rá re du ção de pre ço,
mas sim au men to, por con ta de uma gre ve na Ni gé ria
Os jor na is são bem cla ros em di zer que se po de ria
ba i xar o pre ço da ga so li na em até 14%. V. Exª deve ter 
lido nos jor na is hoje que há ou tra exi gên cia do BID
para o em prés ti mo de 8 mi lhões de dó la res. Pri me i ro,
o aba ti men to que a clas se mé dia faz com edu ca ção e
sa ú de será re ti ra do do Impos to de Ren da; se gun do, o
en si no uni ver si tá rio será pago. Essas exi gên ci as co -
me çam a ser dis cu ti das pelo Go ver no. Há, por tan to,
pre o cu pa ção hoje da clas se mé dia, do País, de to dos
aque les que já pa gam im pos tos de ma is, e a ten dên-
cia ain da é de au men to da car ga tri bu tá ria. É pre ci so
um de ba te, é pre ci so que se dis cu ta o que o Go ver no
de se ja sem an tes con sul tar o Con gres so Na ci o nal,
sem con ver sar com aque les que pa gam im pos tos
exor bi tan tes. Eu pa ra be ni zo V. Exª, na cer te za de que
es ta re mos vi gi lan tes para evi tar que es ses ab sur dos
ocor ram no Go ver no do Sr. Lula.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – É la men-
tá vel que te nha mos de usar a tri bu na para jus ta men te
ten tar re fres car a me mó ria do Go ver no, bus can do os
seus com pro mis sos as su mi dos em cam pa nha. Ago ra,
de fi ni ti va men te, ele ras ga to dos os dis cur sos. Nós es ta-
mos aqui jus ta men te para co brar aqui lo que foi ven di do
à po pu la ção que o ele geu. Nós pre ci sa mos de fen der o
in te res se da ma i o ria. No en tan to, mu i to ra pi da men te,
em seis me ses – já pas sam seis me ses de Go ver no –,
nada se fez. Ras gam-se com pro mis sos as su mi dos com 
a clas se tra ba lha do ra, com os fun ci o ná ri os pú bli cos e
com a so ci e da de bra si le i ra, prin ci pal men te, na ques tão
da re du ção de im pos tos.

O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães fa lou na
ques tão do boné. Tan tas ou tras au to ri da des, bem

como jor na lis tas, tam bém fa la ram de o Pre si den te ha -
ver as su mi do a ban de i ra, ou o boné, dos sem-ter ra.
Lem bra-me o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos
que, no ano pas sa do, pa re ce-me, o Pre si den te do
Mo vi men to dos Traba lha do res Ru ra is sem Ter ra, João 
Pe dro Sté di le, em vi si ta a Fer nan do Hen ri que Car do-
so, pe diu que Sua Exce lên cia abris se a ban de i ra do
Mo vi men to, e Fer nan do Hen ri que Car do so, edu ca da-
men te, dis se que, no Pa lá cio, so men te abria uma
ban de i ra: a Ban de i ra Na ci o nal, e quan do o Pre si den-
te de ter mi nas se.

Então, há uma di fe ren ça mu i to gran de en tre
pes so as equi li bra das e que sa bem que po de rão cri ar
um pro ble ma po lí ti co, em re la ção a au to ri da des que
to mam po si ção, já de mons tran do a sua vo ca ção e o
seu ins tin to, ten do em vis ta até os seus com pro mis-
sos as su mi dos no pas sa do.

Mas, per mi tam-me V. Exªs fa zer uma le i tu ra e al -
guns co men tá ri os em re la ção ao Índi ce de De sen vol-
vi men to Hu ma no, o IDH:

O Bra sil so bre qua tro po si ções no IDH
O Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no – IDH – é

um in di ca dor sín te se do grau de de sen vol vi men to so -
ci al da po pu la ção, com gran de ace i ta ção in ter na ci o-
nal, por ser o úni co que per mi te com pa ra ções en tre
os pa í ses. O IDH va ria de zero a um e con si de ra três
di men sões bá si cas: a ren da, a lon ge vi da de e a edu -
ca ção.

Para o ín di ce de es co la ri da de, são me di das a
taxa bru ta de ma trí cu la e a taxa de al fa be ti za ção de
pes so as com mais de 15 anos. Para me dir a lon ge vi-
da de, é con si de ra da a es pe ran ça de vida ao nas cer.
Para me di ção de ren da, é usa do o PIB per ca pi ta.

Des de o iní cio da di vul ga ção do IDH, em 1975, o 
Bra sil su biu 16 po si ções, pas san do de um ín di ce de
0,63 para 0,77. So men te no úl ti mo ano de 2002 para
2003, no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, o
Bra sil su biu qua tro po si ções, pas san do da sep ta gé si-
ma ter ce i ra po si ção para a se xa gé si ma nona po si ção.

Essa po si ção fa vo rá vel do Bra sil, em um ano em 
que vá ri os pa í ses apre sen ta ram re sul ta dos ne ga ti-
vos, só foi pos sí vel gra ças às po lí ti cas so ci a is im ple-
men ta das du ran te a ges tão do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Ape nas para ci tar al guns exem plos, a taxa de
ma trí cu la no Bra sil, que era de 87% no iní cio da dé ca-
da de 90, au men tou para 97% em 2000, ou seja, qua -
se 100% das cri an ças bra si le i ras, de 7 a 14 anos, têm
sua vaga ga ran ti da em es co las pú bli cas. A taxa de
anal fa be tis mo de pes so as com 15 anos ou mais, que
era de qua se 20% no iní cio da dé ca da, caiu para 13%
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em 2000. O aten di men to es co lar das cri an ças do
quin to de ren da mais ba i xo da po pu la ção au men tou
de 75% para 94%.

A re du ção da mor ta li da de in fan til foi ou tro item
que apre sen tou re sul ta dos sig ni fi ca ti va men te mais
fa vo rá ve is: em 1990, de mil cri an ças nas ci das vi vas,
60 mor ri am an tes de com ple tar um ano. Em 2001,
esse nú me ro caiu para 36.

O Bra sil foi um dos pou cos pa í ses que ado tou o
IDH como in di ca dor para nor te ar as suas po lí ti cas pú -
bli cas. A Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as, du ran te os
úl ti mos três anos do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so, es ta be le ceu que o uso dos re cur sos pú bli-
cos de via aten der pri o ri ta ri a men te às áre as ge o grá fi-
cas com me nor de sen vol vi men to hu ma no.

Res sal to tam bém que, no Bra sil, o nú me ro de ma -
trí cu las nas es co las au men tou mu i to em re la ção aos
ou tros anos, o que oca si o na va pre ju í zos enor mes para
a so ci e da de bra si le i ra. No pe río do de 1990 a 2000, o
per cen tu al de ma trí cu las pas sou de 87% para 97%.

Ou tro exem plo foi a im ple men ta ção do Pro je to
Alvo ra da, que ado tou, de for ma pri o ri tá ria, po lí ti cas
vol ta das para a edu ca ção, sa ú de e ge ra ção de ren da
na que les Mu ni cí pi os onde o IDH era mais ba i xo.

La men ta vel men te, essa prá ti ca foi aban do na da
pelo Go ver no do Pre si den te Lula, que, se gun do as
pa la vras do Frei Bet to, op tou por ado tar cri té ri os me -
nos téc ni cos e mais ele i to re i ros.

O uso do IDH na LDO para 2004 só foi pos sí vel
gra ças à in ter ven ção da Se na do ra Lú cia Vâ nia, do
PSDB, que fez uma emen da pro pon do o res ta be le ci-
men to des se cri té rio. Fi nal men te, para con clu ir, digo
que o Bra sil não ape nas me lho rou o seu Índi ce de De -
sen vol vi men to Hu ma no como tam bém tem cum pri do,
de for ma fa vo rá vel, ou tras me tas de de sen vol vi men to
do mi lê nio, que de vem ser cum pri das até o ano de
2014. Exem plo dis so é a evo lu ção da taxa de ma trí cu-
la, que deve atin gir 100% – hoje, já aten de 97%.

O Bra sil já cum priu a meta de igual da de en tre os 
se xos em to dos os ní ve is de en si no. O nú me ro de mu -
lhe res ma tri cu la das já su pe ra o dos ho mens. O per -
cen tu al de do mi cí li os com aces so a água po tá vel no
Bra sil já é de 87%.

Fi na li zo di zen do que tor ço pro fun da men te para
que o Go ver no do Pre si den te Lula en con tre o rumo da
sua po lí ti ca so ci al, até en tão bas tan te con fu sa, e não ig -
no re a “he ran ça ben di ta” do Go ver no Fer nan do Hen ri-
que Car do so. Os da dos es tão aí para com pro var que o
rumo es ta va cer to, e não po de mos aban do ná-lo.

Sr. Pre si den te, abor dei esse tema para mos trar
ao Bra sil e ao Go ver no que não se deve mu dar o que

deu cer to e que po de ria con ti nu ar dan do cer to, caso
fos se dado con ti nu i da de aos pro je tos re co nhe ci dos
hoje no Bra sil e no mun do.

Fa la mos, ou tras ve zes, que o Go ver no Fe de ral
tem-se be ne fi ci a do de prê mi os, até com re cur sos, em 
vir tu de das con quis tas so ci a is que o País al can çou
nos úl ti mos tem pos, tan to na edu ca ção como no in-
ves ti men to com a cri an ça, com a fa mí lia, com a sa ú de
e tam bém com a ge ra ção de em pre go. No iní cio, o
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so en fren tou al-
guns pro ble mas em ra zão da enor me in fla ção, mas
con se guiu co lo car o País nos ei xos, no rumo. Po rém,
de re pen te, que rem apa gar e es que cer tudo, sem dar
con ti nu i da de aos pro je tos, re co nhe ci dos no mun do
in te i ro, que ele va ram o ní vel so ci al do Bra sil.

Hoje, ao abrir os jor na is, ve ri fi ca-se que, para
con cur so de gari, exis tem de 15 a 17 mil pes so as ins -
cri tas nas fi las. O Go ver no afir mou, nas cam pa nhas
ele i to ra is, que cri a ria 10 mi lhões de em pre gos, de-
mons trou, por meio de grá fi cos, que isso era pos sí vel
com os re cur sos exis ten tes e que se ria im ple men ta do
já no pri me i ro dia de ges tão. Tam bém dis se que o Bra -
sil sen ti ria a nova for ma de go ver nar e que as pe que-
nas, mé di as, gran des e mi cro em pre sas pro du zi ri am e 
ex por ta ri am mais, ge ran do mais em pre gos.

La men ta vel men te, atu al men te, ou tras 700 mil
pes so as es tão de sem pre ga das. O Go ver no tem uma
dí vi da 10,7 mi lhões de em pre gos, o que traz des con-
for to e de ses pe ran ça para o povo bra si le i ro.

Qu e ri do ami go, Pre si den te Ro meu Tuma, mu i-
tos es tu dan tes es tão te le fo nan do para De pu ta dos e
Se na do res pe din do bol sas de es tu do ou até mes mo
aju da para pa gar men sa li da des es co la res. Não têm
mais como pa gar, por que per de ram o em pre go e não
têm no vas opor tu ni da des. Pro cu ram os Par la men ta-
res e os ór gãos pú bli cos para con se guir re cur sos ou
uma bol sa de es tu do. La men ta vel men te, mu i tos
aban do nam os es tu dos por não ter em pre go, nem di -
nhe i ro. Infe liz men te, o Go ver no fica ape nas no
“bla-bla-blá”, jo gan do a cul pa no Go ver no an te ri or
pela he ran ça de i xa da. Já faz seis me ses – não um,
dois ou três me ses, mas meio ano – que go ver nam e,
na ver da de, não vi mos uma ação con cre ta, po si ti va,
fir me, que re al men te ve nha a ge rar uma es pe ran ça
de que to dos te nham, fu tu ra men te, seus em pre gos.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, o pa ga men to de
R$100,00 ou R$200,00 a em pre sas, para fa vo re cer a
ge ra ção do pri me i ro em pre go, não é o ca mi nho, por -
que ape nas 200 mil pes so as se rão be ne fi ci a das. Se
di vi dir mos esse nú me ro por cer ca de 5,5 mil Mu ni cí pi-
os no Bra sil, te re mos no má xi mo em tor no de 20 em -
pre gos por ci da de. Isso não é so lu ção. Só São Pa u lo

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17371JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL494     



já ul tra pas sa dois mi lhões de de sem pre ga dos. Ima gi-
ne o Nor te, o Nor des te, re giões que es tão à pro cu ra
de opor tu ni da des. Espe ra mos que haja uma po si ção
fir me, con cre ta, se gu ra. Gera-se em pre go for ta le cen-
do as mé di as, pe que nas, gran des e mi cro em pre sas,
for ta le cen do a pro du ção, para que o Bra sil re al men te
dê tra ba lho, e não mi ga lhas de R$50,00, para ma tar a
fome. Pre ci sa mos é de tra ba lho. Como já dis se: o
povo quer tra ba lho, quer ga nhar di nhe i ro com seu
suor; não quer ape nas es mo la, como está sen do pro -
me ti do, e, mes mo as sim, não está acon te cen do.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Le o nel Pa-
van, 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 su ces si va men te, pe -
los Srs. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio e Ro -
meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Como Vice-Lí der do Blo co, peço a pa -
la vra pela Li de ran ça de meu Par ti do, PSB.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se V.Exª
per mi tir, o Se na dor Mão San ta está na fren te e fa la rá
para uma co mu ni ca ção ur gen te, por cin co mi nu tos.
Em se gui da, V. Exª, como Lí der, usa rá da pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mão San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Ro meu Tuma, e no bre Se na dor
Ge ral do Mes qui ta, se rei bre ve.

Ou vi mos aten ta men te as pa la vras vi bran tes do
Se na dor Le o nel Pa van. Gos ta ria de acen tu ar aqui a
con tri bu i ção do Pi a uí na me lho ria do IDH. Éra mos o
69º e pas sa mos para o 65º. O jor nal Fo lha de S.Pa u-
lo diz do exem plo que o Pi a uí dá ao Bra sil:

“O Pi a uí não é só Gu a ri ba, Aca uã. É um povo
ca paz de ser a luz para este País”. 

A ONU diz, trans cri to na Fo lha de S.Pa u lo:

No tema de si gual da de, o Pi a uí é ci ta-
do como Esta do exem plo na dis tri bu i ção de
ter ra para os pe que nos agri cul to res. Se gun-
do o re la tó rio des te ano, a re for ma agrá ria
no Esta do aju dou a di mi nu ir a po bre za e a
de si gual da de de ren da na re gião, além de
ter au men ta do o nú me ro da ter ra plan ta da.

Go ver na mos o Pi a uí e en ten de mos que a ter ra é 
de quem nela nas ce, quem nela mora, quem nela tra -
ba lha, quem ela cul ti va e quem nela vive. Fi ze mos
uma re for ma agrá ria pa cí fi ca, re co nhe ci da pe los pi a-
u i en ses que nos fi ze ram Se na dor, e re co nhe ci da no
tra ba lho de pes qui sa da ONU so bre o de sen vol vi-
men to do IDH.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho
aqui ma ni fes tar a gra ti dão pela in di ca ção do eco no-
mis ta Ave li no Ne i va para ocu par a De le ga cia Fe de ral
de Agri cul tu ra no Esta do do Pi a uí.

O Pi a uí é um Esta do com pers pec ti vas in ve já ve-
is para ali men tar o Nor des te, o Bra sil e o mun do. Nos
úl ti mos anos, a pro du ção de soja du ran te o nos so Go -
ver no au men tou de dez mil to ne la das para qua tro-
cen tos mil to ne la das, de tal ma ne i ra que foi pos sí vel
im plan tar uma fá bri ca de be ne fi ci a men to de soja, a
Bun gle, que co me ça rá a fun ci o nar em agos to, no sul
do Esta do do Pi a uí, nas ter ras de Uru çuí.

Além da sua for ça na pro du ção de grãos, te mos
a ca pri no cul tu ra, a pe cuá ria, a fru ti cul tu ra, a ca ju i cul-
tu ra. Hoje o Pi a uí tem uma mul ti na ci o nal com a se-
gun da mais mo der na fá bri ca de cas ta nha do mun do e 
pers pec ti vas in ve já ve is no de sen vol vi men to da car ci-
ni cul tu ra.

Era o Equa dor o ma i or pólo de ex por ta ção de
ca ma rões, mas acon te ceu uma pra ga, uma pa to lo gia,
que de i xou o ca ma rão de lá anê mi co e es bran qui ça-
do. Então, as con di ções de lu mi no si da de, do ar e de
sa li ni da de do Nor des te iden ti fi cam-se com pers pec ti-
vas in ve já ve is de to mar o lu gar do li to ral do Equa dor
na pro du ção e ex por ta ção do ca ma rão.

O Pi a uí des ta ca-se tam bém pela api cul tu ra.
Com sua vo ca ção pri má ria da agri cul tu ra, nós agra -
de ce mos a no me a ção e a in di ca ção do téc ni co e eco -
no mis ta Ave li no Ne i va, um ho mem em pre en de dor e
re a li za dor, para De le ga do do Mi nis té rio da Agri cul tu-
ra. Enten de mos, como Pa dre Antô nio Vi e i ra diz: “As
pa la vras vão ao ar; as obras en tram no co ra ção”.
Como o Após to lo Pa u lo diz: “A fé, sem obra, já nas ce
mor ta.” E a nos sa fé tem de ser acom pa nha da de
obra”. O pro fis si o nal in di ca do tem um pas sa do de em -
pre en de dor e re a li za dor, quer como ban cá rio que o foi,
quer como téc ni co da Com pa nhia Ener gé ti ca, onde
ocu pou to das as po si ções, de Di re tor a Pre si den te. Ele
tam bém foi cha ma do vá ri as ve zes pela Pre fe i tu ra de Te-
re si na, na Admi nis tra ção Joel Ri be i ro, para aju dar no
de sen vol vi men to de nos sa Ca pi tal. E, no nos so Go ver-
no, foi o Di re tor-Pre si den te da Con de pi – Com pa nhia de 
De sen vol vi men to do Pi a uí, e, sob sua ori en ta ção, de ze-
nas de açu des fo ram con clu í dos, mu i tos de les, Sr. Pre -
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si den te, que es ta vam em obra há 50 anos. To dos fo ram
con clu í dos na sua ad mi nis tra ção.

Gos ta ria, en tão, de di zer que o Pi a uí agra de ce,
por que acre di ta na ação em pre en de do ra do in di ca do
pela nos sa Ban ca da Fe de ral do PMDB, Ave li no Ne i va.

Sem dú vi da al gu ma, in di ca ções como essa vão
dar ao Go ver no Lula aqui lo que está pre ci san do: ca -
pa ci da de em pre en de do ra de re a li za ção. São es sas
as nos sas pa la vras, com a cer te za de que a in di ca ção
e a no me a ção do téc ni co e eco no mis ta Ave li no Ne i va
será fa tor de pro gres so na agri cul tu ra e no de sen vol-
vi men to do Pi a uí.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pela Li -

de ran ça do Blo co/PSB, Se na dor Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or; em se gui da, usa rá da pa la vra o Se na dor José
Jor ge, como ins cri to.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis -
cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve-
nho, com sa tis fa ção, à tri bu na, na tar de de hoje, para
anun ci ar aos meus no bres Pa res, que os ju ros, os fa -
mi ge ra dos ju ros que as sus tam a so ci e da de bra si le i ra,
es tão ca in do, na ver da de des pen can do. Pelo me nos
foi o que acon te ceu no meu que ri do Esta do do Acre. A 
in ter ven ção co ra jo sa e de ter mi na da do Go ver na dor
Jor ge Vi a na fez com que o Ban co do Bra sil re con si de-
ras se os ju ros de em prés ti mos con ce di dos ao fun ci o-
na lis mo do meu Esta do, e as ta xas an te ri or men te co -
bra das, que che ga vam até 8,5% ao mês, não pas sa-
rão de 2,9% nas no vas re ne go ci a ções.

Se isso pode ser cre di ta do como uma gran de vi -
tó ria po lí ti ca do Go ver no do Acre, tam bém tem mé ri to
o Ban co do Bra sil, pela sen si bi li da de em aten der aos
re cla mos de um Esta do po bre que tem pelo me nos
56% dos seus 35 mil ser vi do res pú bli cos “pen du ra-
dos” com dí vi das e com di fi cul da des para ar car com
seus com pro mis sos. Os ju ros tor na vam as dí vi das au -
tên ti cas bo las de neve e o Go ver no do meu Esta do,
sem pre aten to aos re cla mos da so ci e da de acre a na,
teve que in ter vir. As dí vi das são de cor ren tes de em -
prés ti mos do tipo CDC – Cré di to Di re to ao Con su mi-
dor: os cha ma dos che que-sa lá rio, car tão de cré di to e
che que es pe ci al. Mes mo ten do o Go ver no au men ta-
do a fo lha de pa ga men to subs tan ci al men te e vir pa -
gan do os sa lá ri os dos ser vi do res ri go ro sa men te em
dia, isso não se re fle tia no co mér cio nem na in dús tria
ou no se tor de ser vi ços. É que a li qui dez es ta va fi can-
do com o Ban co do Bra sil para o pa ga men to dos ju ros
des ses em prés ti mos.

Os re cla mos so bre a si tu a ção fo ram fe i tos, ini ci-
al men te, pe los se to res or ga ni za dos da so ci e da de
acre a na, como a Asso ci a ção Co mer ci al, a Fe de ra ção
das Indús tri as e os sin di ca tos dos ser vi do res pú bli-
cos, como o Sin te ac, que re pre sen ta os tra ba lha do res
em edu ca ção.

Como au tên ti co lí der dos acre a nos, o Go ver na-
dor Jor ge Vi a na le vou o pro ble ma ao Ban co do Bra sil
com um ques ti o na men to: o Go ver no do Acre, des de
que teve seu ban co es ta du al (o Ba na cre) fe cha do
pela in cú ria de Go ver nos an te ri o res, ado tou o Ban co
do Bra sil como seu prin ci pal par ce i ro, cen tra li zan do
ali suas con tas, in clu si ve para o pa ga men to dos ser vi-
do res pú bli cos es ta du a is. Não é nada, mas, só em re -
la ção aos ser vi do res pú bli cos, o Ban co do Bra sil mo -
vi men ta por mês mais de 40 mi lhões. E com uma ga -
ran tia: o pa ga men to sai ri go ro sa men te em dia, o que
dá ao Ban co a cer te za de que qual quer em prés ti mo a
ser vi dor es ta du al será res ga ta do, com os de vi dos ju -
ros e cor re ções. Então, é um bom ne gó cio em pres tar
di nhe i ro para ser vi dor, que é pago em dia. O pro ble-
ma é que, o que se ria um bom ne gó cio para o Ban co
do Bra sil, era ruim para os ser vi do res e para a eco no-
mia do Esta do, o que le vou o Go ver na dor Jor ge Vi a na
a in ter vir de for ma enér gi ca para re sol ver o pro ble ma.

Cha ma dos ao Acre, os di re to res do Ban co do
Bra sil, na pes soa do Vice-Pre si den te Ri car do Con ce i-
ção e dos di re to res Édson Mon te i ro e João Ma tos,
mos tra ram-se sen sí ve is aos ple i tos do Go ver na dor e
de ci di ram, em co mum acor do com o Go ver no do
Esta do, que as ta xas de ju ros se rão do ra van te co bra-
das a 2,9% ao mês.

Isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é
uma de mons tra ção de que a eco no mia bra si le i ra está 
me lho ran do e que em bre ve, mu i to em bre ve, po de re-
mos co me mo rar a re du ção das ta xas de ju ros em
todo o País. Se o Ban co do Bra sil, por in ter mé dio de
seus di re to res, toma a de ci são de re du zir ju ros lá no
dis tan te que ri do Acre é por que têm em seu ho ri zon te
pers pec ti vas re a is de re du ção das ta xas de ju ros.

Eu gos ta ria de tra tar, tam bém, Sr. Pre si den te,
de um re que ri men to que pro to co lei na Pre si dên cia
des ta Casa, di ri gi do ao emi nen te Se na dor José Sar -
ney, Pre si den te do Se na do, que pas so a ler:

Trans cor ren do no dia 17 de no vem bro
des te ano o cen te ná rio da as si na tu ra do
Tra ta do de Pe tró po lis en tre o Bra sil e a Bo lí-
via, mar co his tó ri co que con va li dou ju ri di ca-
men te a in cor po ra ção do Acre ao Bra sil,
ma te ri a li za da pela ação dos bra si le i ros que
pa ci fi ca men te e de boa-fé ocu pa ram e po vo-
a ram aque le ter ri tó rio, sus ten tan do-a pe las
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ar mas quan do esse re cur so se tor nou ine vi-
tá vel, sob a li de ran ça e por ini ci a ti va de Plá -
ci do de Cas tro, vi mos re que rer a Vos sa
Exce lên cia, na con di ção de Pre si den te do
Con gres so Na ci o nal, me di an te en ten di men-
tos com o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, De pu ta do João Pa u lo Cu nha, de sig-
nar aque la data para a re a li za ção de ses são
so le ne do Con gres so Na ci o nal co me mo ra ti-
va des sa efe mé ri de, tam bém de di ca da à
ação di plo má ti ca do Ba rão do Rio Bran co
que co ro ou a tra di ção de nos so País de sol -
ver, por me i os pa cí fi cos, a fi xa ção de suas
fron te i ras e a so lu ção de suas di ver gên ci as
com nos sos vi zi nhos.

Qu e ro, in clu si ve, agra de cer a ini ci a ti va do Sr.
Pre si den te do Se na do, que já en vi ou ofí cio ao emi -
nen te Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos so bre a
vi a bi li da de da re a li za ção da ses são. Aguar da re mos a
de sig na ção da que la data para as co me mo ra ções do
cen te ná rio do Tra ta do de Pe tró po lis.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a pa -

la vra o pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor José Jor ge.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. José Jor ge,
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. Pa pa léo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro meu Tuma, por
cin co mi nu tos, como Lí der, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, 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. ROMEU TUMA (PFL – SP. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ten ta rei ser bem rá pi do, por que sei que
há ou tros ins cri tos que pre ci sam se ma ni fes tar.

Eu não po de ria de i xar pas sar em bran co a ocor -
rên cia ha vi da on tem em São Pa u lo. Ou sa da men te,
cri mi no sos ten ta ram res ga tar dois pre sos de alta pe ri-
cu lo si da de no Pre sí dio Adri a no Mar rey, em São Pa u-
lo. Ha via um an te ce den te: cer ca de um ano atrás, da
mes ma for ma, um he li cóp te ro res ga tou um pre so

sem so frer ne nhu ma re a ção dos po li ci a is que se en -
con tram nas mu ra lhas.

Re cen te men te, o Go ver na dor do Esta do de São 
Pa u lo, Ge ral do Alckmin, re sol veu cri ar o Cor po de
Gu ar das de Mu ra lha e subs ti tu iu, de po is de pre pa ra-
dos es ses jo vens, a Po lí cia Mi li tar, que fa zia a guar da
de pre sí di os e foi de vol vi da à ati vi da de de po lí cia os -
ten si va, que é a es ta be le ci da pela Cons ti tu i ção como
mis são da Po lí cia Mi li tar.E, pra ti ca men te em to dos os 
pre sí di os, em ra zão da pri me i ra ação cri mi no sa com
uso de he li cóp te ro, fo ram co lo ca dos fios de aço para
im pe dir o pou so em seus pá ti os. Mas quem fez a ten -
ta ti va frus tra da de fuga foi um mem bro do PCC, não o
PCC pro pri a men te dito – Pri me i ro Co man do da Ca pi-
tal –, pois essa or ga ni za ção cri mi no sa, de po is de um
tra ba lho efi ci en te da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli-
ca, por meio de seus po li ci a is, foi des ba ra ta da e teve
di mi nu í da, em gran de par te, a sua pos si bi li da de de
ação co or de na da.

No ano pas sa do, an tes da des mon ta gem do
PCC, seus in te gran tes con se gui ram re a li zar uma
ação cri mi no sa de le van te em mais de 20 pre sí di os,
na mes ma hora e ao mes mo tem po, co man da dos por
um de seus lí de res por in ter mé dio de ce lu la res e ou -
tros me i os de co mu ni ca ção que pos su íam em seus
xa dre zes.

Con tu do, exis te algo bas tan te amar go a la men-
tar no epi só dio de on tem: o pi lo to foi se qües tra do em
vôo. Infe liz men te, as em pre sas não ve ri fi cam os que
lo cam um he li cóp te ro. Não ha vi am bus ca do os an te-
ce den tes nem ou tro meio de iden ti fi ca ção mais pre ci-
so, como a fil ma gem dos que es ta vam alu gan do o he -
li cóp te ro. Uma das mu lhe res da qua dri lha saiu do ae -
ro por to e pou sou num pré dio na Av. Fa ria Lima, pró xi-
mo à Av. Pa u lis ta. Era o pré dio da Da con, que é usa do
por em pre sá ri os. Estra nha men te, os dois mar gi na is
ti ve ram aces so a esse lo cal de pou so de he li cóp te ros,
su bi ram e to ma ram o des ti no que que ri am com ar mas
pe sa das, le van do o pi lo to a um pou so ar ris ca do na
pla ta for ma do pre sí dio, em ra zão de não po der pou -
sá-lo no pá tio. O mar gi nal, numa “vi si ta ín ti ma”, ar -
rom bou a por ta que dava para uma sala de aula e,
com uma “te re sa” – cor da fe i ta de len çóis –, con se-
guiu aces so à essa pla ta for ma. Ele e ou tro ban di do –
dois mar gi na is, la drões, se qües tra do res, que pra ti ca-
ram la tro cí nio e todo tipo de cri me e que fo ram con de-
na dos a apro xi ma da men te 20 anos de pri são – fo ram
ao he li cóp te ro, que des ceu com al guém ati ran do nos
guar das do pre sí dio. Por tan to, não era um se qües tro.
Sei que é tris te e pro fun da men te amar go que o pi lo to
– um se qües tra do e não par ti ci pan te da qua dri lha –
te nha sido ví ti ma de ti ros que co lo ca ram sua vida em
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ris co. E, com jus ta ra zão, o Pre si den te da Asso ci a ção
dos Pi lo tos pro tes ta, pois que ria que se tra tas se
como se fos se um se qües tro.

Os mar gi na is usa ram ar mas pe sa das, pos te ri or-
men te iden ti fi ca das, e che ga ram ati ran do nos guar das
de mu ra lha. Há uma or dem do Se cre tá rio da Admi nis-
tra ção Pe ni ten ciá ria de São Pa u lo, Na gas hi Fu ru ka wa,
de que qual quer ae ro na ve que se apro xi me do pre sí dio
numa ten ta ti va de res ga te deve ser re ce bi da a ti ros. E
não é pos sí vel mu dar essa lei, se não os mar gi na is ma -
ta rão os guar das de pre sí dio e os de mu ra lha e tran qüi-
la men te res ga ta rão, a todo tem po, os ban di dos mais
pe ri go sos que fa zem par te de suas qua dri lhas.

Cons ta do art. 3º de um pro je to apre sen ta do pelo
Pre si den te José Sar ney: “Con si de ra-se ví ti ma, para os 
efe i tos des ta lei, a pes soa que su por ta, di re ta ou in di-
re ta men te, os efe i tos da ação cri mi no sa con su ma da
ou ten ta da, vin do a so frer da nos fí si cos, psi co ló gi cos,
mo ra is ou pa tri mo ni a is ou qua is quer ou tras vi o la ções
de seus di re i tos fun da men ta is”. Está in se ri do per fe i ta-
men te nes sa des cri ção de ví ti ma o pi lo to do he li cóp te-
ro. Essa lei, em bom tem po, visa pro te ger as ví ti mas.

Ontem, o Dr. Bit ten court, do De par ta men to de
Inves ti ga ções so bre o Cri me Orga ni za do (Deic), es -
cla re ceu que con ti nu am in ves ti gan do o cri me. Deve
ha ver ou tros en vol vi dos nes sa ação, evi ta da, gra ças a 
Deus, pela pron ta ação dos guar das, que es ta vam
pre pa ra dos. O Dr. Fu ru ka wa foi mu i to cla ro ao di zer
que os guar das de mu ra lha não usam ar mas como
per fu mes, mas pron tas para ati rar em qual quer mar gi-
nal que ten te in gres sar ou fu gir do pre sí dio. Qu an do
ocor re uma fuga, a au to ri da de po li ci al fica des mo ra li-
za da. Por tan to, a ação da po lí cia foi le gí ti ma, e é cla ro
que deve ser dada toda as sis tên cia ao pi lo to.

Ape la mos às em pre sas lo ca do ras de ae ro na ves
que não lo quem he li cóp te ros para qual quer pes soa,
mas exi jam sua iden ti fi ca ção e bus quem sa ber qual é
o ob je ti vo do vôo. A mu lher dis se sim ples men te que
fa ria um pas se io tu rís ti co para co nhe cer a ci da de de
São Pa u lo. É es tra nho. Ela des ceu no he li por to, pe-
gou dois mar gi na is for te men te ar ma dos e su je i tou o
pi lo to a uma ação que pôs em ris co sua pró pria vida.

Mu i to obri ga do pela to le rân cia.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – A Pre si-

dên cia con vo ca ses são con jun ta a re a li zar-se hoje,
dia 8 do cor ren te, ter ça-fe i ra, às de ze no ve ho ras, no
ple ná rio do Se na do Fe de ral, des ti na da à le i tu ra de
men sa gens pre si den ci a is.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. Gos ta ria de me
ins cre ver, como Lí der do PPS, para uma co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
fará uso da pa la vra após os ins cri tos, ou seja, após a
pa la vra do Se na dor Edu ar do Su plicy, que dis põe de
vin te mi nu tos para seu dis cur so.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem. Eu já ti nha pe di do a 
pa la vra pela Li de ran ça, mas aguar do, te nho pa ciên-
cia. Ou vi rei o meu que ri do ami go, Se na dor Edu ar do
Su plicy. Fi ca rei até meia-no i te ou vin do S. Exª.Ape nas
gos ta ria de ter a mes ma opor tu ni da de.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Em res -
pe i to a V. Exª, in for mo que há o cri té rio de al ter nân cia:
após um Se na dor que fala pela Li de ran ça, o pró xi mo
será um dos ins cri tos. Te mos hoje 19 Se na do res ins -
cri tos. Então, por isso, ten ta mos aten der aos ins cri tos
e às Li de ran ças, como o Re gi men to nos de ter mi na.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor) – Sr. Pre si den te, Se na dor Pa pa léo Paes, Srªs e
Srs. Se na do res, a Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal tem pon de ra do so bre a im por tân-
cia de nos de bru çar mos so bre os en ten di men tos que
o Bra sil está re a li zan do para for ta le cer o Mer co sul, a
in te gra ção dos pa í ses da Amé ri ca do Sul, e para
acom pa nhar mos de per to tudo aqui lo que se re fe re à
pro pos ta da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas.
Inclu si ve acor da mos, na nos sa úl ti ma re u nião, que
em agos to ire mos ini ci ar uma se qüên cia de re u niões
para acom pa nhar isso de per to. A pri me i ra re u nião
des ti nar-se-á, ob vi a men te, a ou vir o Mi nis tro Cel so
Amo rim so bre as ne go ci a ções do Mer co sul e da Alca.

Há duas se ma nas, quan do o Pre si den te do Bra sil,
Luiz Iná cio Lula da Sil va, es te ve nos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca e as si nou uma de cla ra ção, jun to com o Pre si-
den te Ge or ge Bush, dos Esta dos Uni dos, fo ram mu i tos
aque les que de man da ram es cla re ci men tos so bre qua is
fo ram os en ten di men tos re la ti va men te à for ma ção ou
não da Alca a par tir de 2005. Des sa for ma, nós Se na do-
res con si de ra mos da ma i or im por tân cia a vin da do Mi -
nis tro Cel so Amo rim ao Se na do, à Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res, para nos es cla re cer a res pe i to.

Mas, no dia de hoje, na Fo lha de S.Pa u lo, o Mi -
nis tro Cel so Amo rim, pu bli cou um ar ti go in ti tu la do “A
Alca Pos sí vel”, que con si de ro da mais alta qua li da de,
pri mo ro so. Será da ma i or im por tân cia que S. Exª nos
pos sa es cla re cer cada um dos pon tos le van ta dos
nes se ar ti go, que gos ta ria de ler, para bem re gis trar e
co men tar as ob ser va ções do Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, Cel so Amo rim:
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Ao as su mir o co man do da Na ção, o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va afir mou que as ne go ci a ções
co mer ci a is são hoje de im por tân cia vi tal para o Bra sil.
Além de um es for ço in ter no, de au men to da com pe ti ti-
vi da de dos nos sos pro du tos e de di ver si fi ca ção da
nos sa pa u ta ex por ta do ra, de i xou cla ro que não po de-
ría mos pres cin dir do com ba te, no pla no in ter na ci o nal,
pela aber tu ra de no vos mer ca dos e por re gras mais
jus tas, res pe i ta do o di re i to so be ra no do povo bra si le i-
ro de de ci dir so bre seu mo de lo de de sen vol vi men to.

Nes se es pí ri to, o Go ver no Lula tem pro cu ra do
re for çar o Mer co sul, pro mo ver a in te gra ção da Amé ri-
ca do Sul, ex plo rar no vas par ce ri as co mer ci a is, so-
bre tu do com os gran des pa í ses em de sen vol vi men to,
e par ti ci par ati va men te dos exer cí ci os ne go ci a do res
em cur so na OMC, no pro ces so da Alca e en tre o Mer -
co sul e a União Eu ro péia.

No que se re fe re à Alca, de pa ra mos com um
con tex to ne go ci a dor com ple xo do pon to de vis ta dos
in te res ses bra si le i ros, su je i to a um ca len dá rio que
nos de i xa va es cas sa mar gem para uma even tu al cor -
re ção de ru mos, Tal como vi nha-se de sen vol ven do
nas ne go ci a ções, o pro je to da Alca ia mu i to além do
que de no ta a ex pres são “li vre co mér cio” em sen ti do
es tri to. Com efe i to, as pro pos tas em dis cus são in clu-
íam as pec tos nor ma ti vos para ser vi ços, in ves ti men-
tos, com pras go ver na men ta is e pro pri e da de in te lec-
tu al, que in ci dem di re ta men te so bre a ca pa ci da de re -
gu la do ra dos pa í ses.

Por ou tro lado, não pa re ci am en co ra ja do ras as
pers pec ti vas de ob ten ção de li vre aces so ao ma i or
mer ca do do he mis fé rio para os pro du tos em que de -
te mos van ta gens com pa ra ti vas (so bre tu do, mas não
ape nas, agrí co las). Exclu í ram-se das ne go ci a ções
as pec tos de im por tân cia pri o ri tá ria para o Bra sil,
como os sub sí di os agrí co las e as me di das an ti dum-
ping. As dis cus sões so bre aces so a mer ca dos ha vi-
am sido, de fato, frag men ta das, de modo que, ao Mer -
co sul, fora re ser va do tra ta men to me nos fa vo rá vel,
com pra zos de aber tu ras mais lon gos do que os ofe -
re ci dos a ou tros pa í ses do con ti nen te.

Deve-se lem brar, po rém, que já dis po mos de ca -
na is ne go ci a do res para le var adi an te uma agen da de
in te gra ção com os pa í ses la ti no-ame ri ca nos, no âm -
bi to da Ala di, Asso ci a ção La ti no-Ame ri ca na de Inte -
gra ção, em es pe ci al os da Amé ri ca do Sul. Essas tra -
ta ti vas be ne fi ci am-se da co ber tu ra ju rí di ca da cha ma-
da cláu su la de ha bi li ta ção da OMC, que au to ri za a
tro ca de pre fe rên ci as co mer ci a is en tre pa í ses em de -
sen vol vi men to. Assim, o ma i or in te res se em ne go ci ar-
mos uma Alca re si de na ex pec ta ti va de aces so ao
mer ca do nor te-ame ri ca no, o qual, por sua di men são

e di na mis mo, não pode ser ig no ra do. Tra ta-se, pois,
de en con trar o equi lí brio ade qua do en tre nos sos ob -
je ti vos, para as sim di zer, “ofen si vos”, vis tos a par tir de 
uma pers pec ti va, a um só tem po, com ba ti va e re a lis-
ta, e da ne ces si da de de não com pro me ter nos sa ca -
pa ci da de de de se nhar e exe cu tar po lí ti cas de de sen-
vol vi men to so ci al, am bi en tal, tec no ló gi co etc.

Após um pro ces so de re fle xão no Go ver no, que
não de i xou de en vol ver de ba tes com o Le gis la ti vo e a
so ci e da de ci vil, o Pre si den te Lula apro vou as li nhas
mes tras do po si ci o na men to so bre a Alca. De for ma
su cin ta, essa po si ção, ob vi a men te sem pre su je i ta a
al guns ajus tes no pro ces so de ne go ci a ção, pode ser
des cri ta da se guin te for ma: 1) a subs tân cia dos te mas
de aces so a mer ca dos em bens e, de for ma li mi ta da,
em ser vi ços e in ves ti men tos se ria tra ta da em uma ne -
go ci a ção 4+1, en tre o Mer co sul e os EUA; 2) o pro-
ces so Alca pro pri a men te dito se fo ca li za ria em al guns
ele men tos bá si cos, tais como so lu ção de con tro vér si-
as, tra ta men to es pe ci al e di fe ren ci a do para pa í ses
em de sen vol vi men to, fun dos de com pen sa ção, re-
gras fi tos sa ni tá ri as e fa ci li ta ção de co mér cio; 3) os te -
mas mais sen sí ve is e que re pre sen ta ri am obri ga ções
no vas para o Bra sil, como a par te nor ma ti va de pro -
pri e da de in te lec tu al, ser vi ços, in ves ti men tos e com-
pras go ver na men ta is, se ri am trans fe ri dos para a
OMC, a exem plo do que ad vo gam os EUA em re la ção
aos te mas que lhes são mais sen sí ve is, como sub sí-
di os agrí co las e re gras an ti dum ping.

Esse en fo que re di men si o na do em “três tri lhos”
foi ob je to de es tre i tas con sul tas com nos sos só ci os
do Mer co sul e foi ex pos to aos nos sos par ce i ros nor -
te-ame ri ca nos. Foi tam bém de ba ti do na re u nião mi ni-
mi nis te ri al de “Wye Plan ta ti on”, em maio pas sa do, e
será apre sen ta do nes ta se ma na em El Sal va dor, por
oca sião da 14ª Re u nião do Co mi tê de Ne go ci a ções
Co mer ci a is da Alca. 

Re pre sen ta rá a Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal e o Se na do Fe de ral nes sa re u-
nião, por de sig na ção do Pre si den te José Sar ney, o
Se na dor João Ca pi be ri be. Res sal to que será pro pó si-
to da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -
ci o nal acom pa nhar e par ti ci par ati va men te des sas re -
u niões, e cada Se na dor que de las faça par te fará re la-
to do ocor ri do, pois é nos so de se jo co nhe cer os es for-
ços do Ita ma raty nes sas ne go ci a ções.

Diz ain da Cel so Amo rim:
A vi são bra si le i ra foi tam bém le va da pelo pre si-

den te Lula à re cen te re u nião de cú pu la com os pre si-
den tes da Co mu ni da de Andi na, na Co lôm bia. O de-
ba te subs tan ti vo so bre a Alca, que se se guiu à ex po-
si ção do pre si den te, con tri bu iu para um iní cio de co or-
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de na ção en tre as pos tu ras ne go ci a do ras dos pa í ses
da Amé ri ca do Sul. Ain da que re co nhe ça mos que há
di fe ren ças im por tan tes en tre o Mer co sul e os pa í ses
da Co mu ni da de Andi na, o diá lo go en tre nós é fun da-
men tal não só para as ne go ci a ções da Alca, mas para 
a pró pria in te gra ção sul-ame ri ca na, nos sa prin ci pal
pri o ri da de.

Assim, em vez de nos pren der mos a con cep-
ções ir re a lis tas de uma Área de Li vre Co mér cio das
Amé ri cas, em tor no das qua is o con sen so se afi gu ra
ina tin gí vel, pre fe ri mos nos con cen trar na “Alca pos sí-
vel”, que con ci lie da ma ne i ra mais pro du ti va os ob je ti-
vos ne ces sa ri a men te di fe ren ci a dos dos 34 pa í ses
par ti ci pan tes. Foi a par tir des se en fo que con sis ten te e 
re a lis ta que a de cla ra ção con jun ta na re u nião dos
pre si den tes Lula e Bush em Was hing ton ex pres sou o
en ten di men to de que os dois pa í ses co o pe ra rão pela
con clu são exi to sa das ne go ci a ções nos pra zos pre vi-
a men te acor da dos.

São 34 os pa í ses par ti ci pan tes, mas gos ta ria de
re gis trar que, em bre ve, te re mos 35, pois re a li za re-
mos es for ços – des ta ca da men te o Bra sil –, jun to aos
Esta dos Uni dos, para que tam bém Cuba es te ja en tre
os que in te gra rão à Alca.

Dan do pros se gui men to ao ar ti go de Cel so Amo -
rim:

Mas pra zos, como te mos dito re pe ti da men te,
não po dem pre va le cer so bre con te ú do. E “ne go ci a-
ções exi to sas”, no caso do Bra sil, sig ni fi cam pre ser-
var es pa ço para de ci dir de for ma au tô no ma nos sas
po lí ti cas so ci o am bi en ta is, tec no ló gi cas e in dus tri a is e 
ob ter me lho res con di ções de aces so para os se to res
em que mais so mos com pe ti ti vos – e que en fren tam
as mais ele va das bar re i ras pro te ci o nis tas. O go ver no
do Pre si den te Lula não ade ri rá a acor dos que fo rem
in com pa tí ve is com os in te res ses bra si le i ros, mas ex -
plo ra rá, so be ra na men te, to das as al ter na ti vas para a
pro mo ção de nos so co mér cio e a ace le ra ção de nos -
so de sen vol vi men to.

Cum pri men to o Mi nis tro Cel so Amo rim pela cla -
ra ex po si ção do seu pon to de vis ta. Apro ve i to para re i-
te rar o con vi te a S. Exª para que, em agos to, com pa-
re ça à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal para apro fun dar o tema.

Tam bém agra de ço aos Lí de res Tião Vi a na e
Alo i zio Mer ca dan te pelo em pe nho para que seja exa -
mi na do, du ran te a con vo ca ção ex tra or di ná ria, o Pro -
je to de Lei nº 189, de 2003, que de fi ne os ob je ti vos,
mé to dos e mo da li da des da par ti ci pa ção do Go ver no
bra si le i ro em ne go ci a ções co mer ci a is mul ti la te ra is,
re gi o na is ou bi la te ra is re fe ren tes ao man da to ne go ci-
a dor. O pro je to se en con tra em tra mi ta ção na Co mis-

são do Mer co sul. Em se gui da, virá para o Se na do e,
de po is, vol ta rá à Câ ma ra dos De pu ta dos. Essa pro-
po si ção con ce de rá le gi ti mi da de às ne go ci a ções do
Go ver no bra si le i ro, como ocor re quan to aos epi só di-
os ci ta dos pelo Mi nis tro Cel so Amo rim em seu ar ti go.

Gos ta ria de in for mar o adi a men to da au diên cia
que te ría mos on tem, eu e a Se na do ra Iris de Ara ú jo,
com a Emba i xa do ra dos Esta dos Uni dos, Don na Hri-
nak, para ama nhã às 14 ho ras e 30 mi nu tos. Na oca-
sião, le va re mos a pre o cu pa ção da Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal com um jo vem bra si-
le i ro de 23 anos que, ins ta do por or ga ni za ções cujo
lema é “ve nha fa zer a Amé ri ca atra ves san do a fron te i ra
ame ri ca na pelo Mé xi co”, foi con du zi do por “co i o tes” a
ma ta ga is, onde fi cou sem ali men ta ção e sem água por
três a cin co dias. Ao che gar à fron te i ra, qua se sem for ça
e 17 qui los a me nos, atra ves sou o rio a nado. Já do ou -
tro lado, foi abor da do por po li ci al ame ri ca no e con-
tou-lhe que era bra si le i ro, de Go iâ nia.

Os pais do jo vem Ge ral do Au gus to, que se en -
con tra de ti do des de me a dos de maio, so li ci ta ram-nos
aju da. E o Se na do Fe de ral, em ca rá ter hu ma ni tá rio,
le va rá a so li ci ta ção à Emba i xa do ra Don na Hri nak, a
fim de que S. Exª pos sa aju dar na re so lu ção do pro -
ble ma.

Esse dra ma hu ma no, em ver da de, tem re la ção
com a fi na li da de de o Go ver no ame ri ca no for mar a
Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas.Se for mos efe -
ti va men te in te grar as na ções do Alas ca à Pa ta gô nia,
te re mos de pen sar não ape nas na li vre mo vi men ta-
ção do ca pi tal, dos bens e ser vi ços atra vés das fron -
te i ras, com a pos si bi li da de da par ti ci pa ção de em pre-
sas de Te re si na, lá do Pi a uí, em li ci ta ções em Bra sí-
lia, em igual da de de con di ções com qual quer pe que-
na ou mé dia em pre sa bra si le i ra, mas tam bém na li -
ber da de de mo vi men ta ção pri o ri tá ria do ser hu ma no,
que de ve rá ser con ce di da.

É com esse es pí ri to que di a lo ga re mos com a
Emba i xa do ra Don na Hri nak, para que pos sa ha ver
um me lhor en ten di men to e em pe nho.

Ain da gos ta ria de men ci o nar a in te res san te en tre-
vis ta de um pro fes sor da Uni ver si da de de Har vard, pu -
bli ca da nas pá gi nas ama re las da re vis ta Veja des ta se -
ma na, so bre o que se pas sa do Alas ca à Pa ta gô nia e no 
mun do in te i ro. O pro fes sor in di a no su ge re que, no Ira-
que, seja ins ti tu í do um sis te ma se me lhan te ao do Alas -
ca – re fi ro-me ao Fun do Per ma nen te do Alas ca.

Con for me re gis trei, re co men dei a Sér gio Vi e i ra
de Mel lo, re pre sen tan te es pe ci al da ONU no Ira que,
que faça su ges tão se me lhan te às au to ri da des ira qui-
a nas. Mi nha pro pos ta foi for mu la da em 26 de maio.
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No dia 23 de ju nho de 2003, o pró prio Paul Bre -
mer, ad mi nis tra dor nor te-ame ri ca no no Ira que, pro-
pôs, no World Eco no mic Fo rum, fó rum eco nô mi co
mun di al re a li za do na Jor dâ nia, que seja se gui da a for-
ma de di vi den dos do Fun do Per ma nen te do Alas ca,
pro pos ta se me lhan te à for mu la da a Sér gio Vi e i ra de
Mel lo e à do pro fes sor Fa re ed Za ka ria, pu bli ca da nas
pá gi nas ama re las de Veja.

Ao con clu ir, Sr. Pre si den te, gos ta ria de in for mar
que, na pró xi ma se ma na, eu e o Se na dor Ney Su as-
su na es ta re mos em Isra el, a con vi te do Emba i xa dor
da que le País, para par ti ci par de um co ló quio de par la-
men ta res la ti no-ame ri ca nos para es tu dar a si tu a ção
do Ori en te Mé dio. Irei com o pro pó si to de que pos sam
lá is ra e len ses e pa les ti nos con vi ver em paz como fa -
zem, na mi nha ci da de, os ára bes e os ju de us. Espe ro
po der co la bo rar.

Gos ta ria de ir para Isra el com esse es pí ri to de
me lhor en ten di men to en tre is ra e len ses e pa les ti nos e 
com a cons ciên cia tran qüi la de ter co la bo ra do para o
en ten di men to na Casa no âm bi to do PT. Portan to re i-
te ro o ape lo aos meus com pa nhe i ros Se na do res para 
que di a lo guem com mu i ta tran qüi li da de a res pe i to
des se as sun to.

Se na dor Pa u lo Paim, faço um ape lo aos nos sos
14 Se na do res. Va mos con ver sar! Se va mos pro por
paz aos is ra e len ses e pa les ti nos, se o Pre si den te
Lula é ca paz de pro mo ver o me lhor en ten di men to en -
tre os Pre si den tes Ge or ge Bush e Hugo Chá vez, o
que efe ti va men te ocor reu, se Sua Exce lên cia vai a
cada uma des sas re u niões de cú pu la, in clu si ve en tre
is ra e len ses e pa les ti nos, será que aqui, no PT, não
va mos con se guir com pre en são en tre a com pa nhe i ra
He lo í sa He le na e os três ..? 

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, per mi te-me um apar te an tes que
ter mi ne seu tem po?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Pa u lo Paim.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Tive todo o
cu i da do com o tem po e ain da res tam sete se gun dos.
Se na dor Su plicy, es tou no ple ná rio aguar dan do o tér -
mi no do seu pro nun ci a men to, pois gos ta ria mu i to de
en ta bu lar um diá lo go, in clu si ve com a Se na do ra, na
pers pec ti va real – acre di to – de que pos sa mos en con-
trar um bom ter mo an tes mes mo de sua vi a gem a
Isra el. Estou aguar dan do V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Vou de pron to con clu ir meu dis cur so por que que ro
que a paz seja efe ti va da no Bra sil, no PT e no Ori en te
Mé dio.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor João Ba tis ta Mot ta,
como Lí der do PPS, 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.

So li ci to ao no bre Se na dor que cum pra, ri go ro-
sa men te, com seu tem po por que te mos que dar opor-
tu ni da de ao Lí der do PMDB, Se na dor Hé lio Cos ta, e à 
Se na do ra Serys Slhes sa ren ko. Além dis so, ha ve rá
ses são do Con gres so, às 19h, nes te ple ná rio.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES.
Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr.
Pre si den te, se rei o mais bre ve pos sí vel.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a
esta tri bu na para fa zer um ape lo ve e men te aos
Exmºs. Srs. Mi nis tros do Trans por te, Ander son Ada u-
to, e da Pre vi dên cia, Ri car do Ber zo i ni, para que se
res ta be le ça, o mais rá pi do pos sí vel, a as sis tên cia
mé di co-hos pi ta lar aos apo sen ta dos e pen si o nis tas
do Mi nis té rio dos Trans por tes.

Há cer ca de qua tro ou cin co me ses, aque les tra -
ba lha do res apo sen ta dos e vi ú vas – um mil só no meu
Esta do do Espí ri to San to e mais de 43 mil em todo o
País – não re ce bem qual quer as sis tên cia mé di ca de -
cor ren te do pla no de sa ú de con tra ta do pelo Go ver no
Fe de ral.

Sei, Sr. Pre si den te, das di fi cul da des, so bre tu do
do Mi nis té rio dos Trans por tes, sem do ta ção or ça men-
tá ria su fi ci en te para fa zer face às des pe sas mé di-
co-hos pi ta la res. É ver da de que o con tin gen te de be -
ne fi ciá ri os cres ceu bas tan te, vez que aque le Mi nis té-
rio “her dou” os ser vi do res, apo sen ta dos e pen si o nis-
tas do ex tin to DNER. Mas isso não deve im pli car ex -
clu são e, con se qüen te men te, re sul tar na mor te de mi -
lha res de pes so as, em sua gran de ma i o ria na ter ce i ra
ida de.

Ape sar dos es for ços do Mi nis té rio dos Trans por-
tes, o que se vê até ago ra são ido sos mor ren do à mín -
gua. Ex-ser vi do res e pen si o nis tas, que sem pre con tri-
bu í ram para um pla no de sa ú de, hoje se vêem to lhi-
dos em seu di re i to fun da men tal de as sis tên cia mé di-
ca. Pes so as que, além de lu tar con tra ma les da sa ú-
de, lu tam con tra hos pi ta is e clí ni cas, via ex pe di en tes
ju di ci a is, para que per ma ne çam in ter na dos ou pos-
sam se sub me ter a ci rur gi as ur gen tes ou, ain da, dar
con ti nu i da de a tra ta men tos im pres cin dí ve is. Lu tam
para so bre vi ver. E, se so bre vi ve rem, te rão de lu tar
ain da para con se guir os de vi dos res sar ci men tos pelo
Mi nis té rio.
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Estou ci en te das di fi cul da des bu ro crá ti cas, da
in su fi ci en te do ta ção or ça men tá ria, das ne go ci a ções
dos Mi nis té ri os en vol vi dos, como a que diz res pe i to à
ce le bra ção de con vê nio en tre o Mi nis té rio dos Trans-
por tes e a Fun da ção Gru po Exe cu ti vo de Assis tên cia
Pa tro nal, ora de pen den do de ho mo lo ga ção pela Se -
cre ta ria de Pre vi dên cia Com ple men tar do Mi nis té rio
da Pre vi dên cia.

Sei da boa von ta de e da ca pa ci da de dos ti tu la-
res da que las Pas tas. Mas sei tam bém dos mi lha res
de ex-ser vi do res e pen si o nis tas do Mi nis té rio dos
Trans por tes, no Esta do do Espí ri to San to e em todo o
País, que con ti nu am su cum bin do di an te da in sen si bi-
li da de de di ri gen tes de hos pi ta is e de clí ni cas que só
fa lam a lin gua gem dos nú me ros e que ba tem as por -
tas ao so fri men to alhe io.

Espe ro que os Exmºs Srs. Mi nis tros dos Trans-
por tes e da Pre vi dên cia pos sam, o mais ra pi da men te,
dar uma so lu ção a esse tão gra ve pro ble ma. E lem bro
S. Exªs de que, a cada dia, pes so as so frem e mor rem
de vi do à fal ta de as sis tên cia mé di ca a que têm di re i to.

Re gis tro aqui meu ape lo à vida, es pe ci al men te,
à vida de ci da dãos que de di ca ram seus dias de sa ú de
ao Po der Pú bli co; que des ti na ram seus dias de pro du-
ti vi da de, mes mo sem per ce ber re mu ne ra ção con di-
zen te, a ser vir o pró xi mo, por meio das ações do Mi -
nis té rio dos Trans por tes. E es ses mes mos ser vi do res
es pe ra vam, pelo me nos, a ga ran tia de as sis tên cia
mé di co-hos pi ta lar dig na, na reta fi nal de suas vi das.
Sem pre pa ga ram im pos tos e con tri bu í ram tan to para
a Pre vi dên cia quan to para pla nos de sa ú de. Não con -
tri bu í ram para um pla no que lhes abre vi as se a vida de 
modo tão mes qui nho.

E apro ve i to o en se jo, Srªs e Srs. Se na do res,
para men ci o nar al gu mas ma té ri as, ve i cu la das em jor -
na is, que re tra tam bem a si tu a ção:

No tí cia Ago ra – Rede Ga ze ta (Espí ri-
to San to), 16 de abril de 2003:

Aten di men to sus pen so – foi o que
acon te ceu com a pen si o nis ta Ma ria Nu nes
Pi men tel, 75 anos. Ela es ta va in ter na da no
Hos pi tal Me tro po li ta no há mais de uma se-
ma na de vi do a um pro ble ma na ve sí cu la e
no pân cre as.

Se gun do a fa mí lia, ela pre ci sa de uma
ci rur gia, mas re ce beu alta dos mé di cos por -
que a Uni med Bra sí lia não re pas sou o pa-
ga men to. Por ca u sa dis so, o hos pi tal se ne -
gou a dar con ti nu i da de ao aten di men to.

O DIA (Rio de Ja ne i ro), 14 de maio de
2003:

O dra ma da fal ta de as sis tên cia mé di-
ca ga nhou con tor nos trá gi cos no Rio. O
apo sen ta do Má rio Sam pa io Gu i ma rães e
seu co le ga dos Trans por tes, Bo a ven tu ra
Ma la fa ia Cor rêa, por ta do res de do en ças
crô ni cas, so fre ram hu mi lha ções para re ce-
ber aten di men to, mês pas sa do. Os dois
mor re ram lu tan do para que o pla no de sa ú-
de pa gas se suas des pe sas mé di cas.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio Cos ta, 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, nos ter mos do art. 14, in ci so
II, alí nea a, do Re gi men to Inter no.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Lí -
der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Srªs e Srs. Se na do res, na aber tu ra dos tra ba-
lhos des ta tar de no Se na do, foi lido o pro je to que
apre sen to com re la ção à pro pos ta de um ple bis ci to
na ci o nal, a ser re a li za do no pró xi mo ano jun ta men te
com as ele i ções mu ni ci pa is, a res pe i to da ques tão do
de sar ma men to.

Essa ques tão está sen do o foco prin ci pal des sa
re u nião ex tra or di ná ria do Con gres so em que ana li sa-
re mos, pelo me nos, cin co pro pos tas di fe ren tes re la ti-
vas à pos se e ao por te de ar mas. Ire mos apre ci ar
des de uma pro pos ta do Lí der do PMDB, Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros, que pre vê qua se a ex tin ção da pos se,
do por te e até mes mo da fa bri ca ção de ar mas, ao
subs ti tu ti vo do en tão Se na dor Pe dro Piva, que en glo-
bou as pro pos tas exis ten tes no Se na do até há dois
anos e pro du ziu o seu subs ti tu ti vo, se gun do o qual o
por te é pro i bi do, mas a pos se é dis cu tí vel, ou seja, ela 
pode ser ace i ta.

O as sun to é tão gra ve que, hoje à tar de, o Pre si-
den te José Sar ney apre sen tou um be lís si mo tra ba-
lho, que es pe ro seja co ro a do nes ta Casa, re la ti vo – S.
Exª de i xou isso mu i to cla ro – aos di re i tos das ví ti mas
de ações cri mi no sas. O pro je to tem o ob je ti vo de re -
gu la men tar o art. 245 da Cons ti tu i ção Fe de ral e cria o
Fun do Na ci o nal de Assis tên cia às Ví ti mas de Cri mes
Vi o len tos.

Te nho ab so lu ta con vic ção de que esse será o
mais im por tan te as sun to a ser de ba ti do nes ta con vo-
ca ção, além, é cla ro das re for mas con du zi das na Câ -
ma ra dos De pu ta dos nes te mo men to – a re for ma da
Pre vi dên cia e a re for ma tri bu tá ria. Enquan to aguar da-
mos o mo men to de co me çar a dis cu tir as re for mas, o
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de sar ma men to do ci da dão e da ci da dã é o as sun to
mais im por tan te para nós, no ple ná rio do Se na do.

Foi por essa ra zão, Sr. Pre si den te, que apre sen-
tei a mi nha pro pos ta do ple bis ci to. Se dis cu tir mos
este as sun to nos pró xi mos me ses e não che gar mos a 
um con sen so e, mes mo que, de ba ten do essa ques -
tão do ar ma men to, che gue mos a um con sen so, ain da
as sim se ria im por tan te que a so ci e da de fos se ou vi da,
que todo ci da dão ti ves se o di re i to de opi nar para sa -
ber mos se é jus to per mi tir que al guém car re gue uma
arma na cin tu ra em qual quer lu gar des te País ou se é
in jus to que um ci da dão que mora no in te ri or, num lu -
gar afas ta do não te nha o di re i to de pos su ir arma para
de fen der-se.

É mu i to co mum o ple bis ci to nos pa í ses in dus tri-
a li za dos – e mais uma vez, vou ci tar o exem plo ame ri-
ca no. Nas úl ti mas ele i ções para Pre si den te dos Esta -
dos Uni dos, em uma úni ca ci da de – na épo ca, eu es -
ta va no País como ob ser va dor –, es ta vam sen do re a-
li za dos 16 ple bis ci tos, si mul ta ne a men te. Como em
nos so pro ces so ele i to ral usa mos urna ele trô ni ca que
per mi te a vo ta ção e a apu ra ção de for ma tão rá pi da,
in se rir mais uma, duas ou três per gun tas numa ele i-
ção mu ni ci pal, em que se rão ele i tos pre fe i tos e ve re a-
do res, não é ab so lu ta men te ne nhum pro ble ma. Foi
por essa ra zão, Sr. Pre si den te, que apre sen tei a pro -
pos ta do ple bis ci to que es pe ro seja vo ta da e apro va-
da no ple ná rio do Se na do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra à no bre Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.
S. Ex.ª dis põe de 20 mi nu tos para o seu pro nun-

ci a men to.
A SR.ª SERYS SLHESSAREKO (Blo co/PT –

MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Mu i to obri ga da.

Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, va mos
fa lar hoje so bre a ques tão do co o pe ra ti vis mo.

Mas, an tes eu que ria re gis trar...
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Per mi-

ta-me V. Ex.ª fa zer uma cor re ção: tem V. Ex.ª sete mi -
nu tos para o seu pro nun ci a men to.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Obri ga da, Sr. Pre si den te. Infe liz men te, o tem po
sem pre é pou co.

Te mos fa la do, fre qüen te men te, nes ta tri bu na,
so bre a ques tão das es tra das. E, mais uma vez, in fe-
liz men te, es ta mos aqui para anun ci ar mais um aci-
den te que ce i fou vi das lá no nos so Esta do, Mato
Gros so, por ca u sa das es tra das.

A BR-163 está re al men te em pés si mo es ta do, e
os aci den tes são mu i tos. No do min go pas sa do, mor -
re ram dois jo vens, Ca ro li ne Fer lin, de 15 anos, e Ra -
fa el Pic ci ni, de 18 anos, em um aci den te na BR-163,
pró xi mo a Ro sá rio Oes te. Um dos jo vens era do Mu ni-
cí pio de Sor ri so e o ou tro, de Lu cas do Rio Ver de. Mu i-
tas vi das que são ce i fa das por con ta de uma es tra da
to tal men te es bu ra ca da.

Pre ci sa mos, como digo sem pre des ta tri bu na,
bus car a so lu ção para a re cu pe ra ção des sas es tra-
das. Se não te mos di nhe i ro, se não te mos re cur sos
para fa zer mais es tra das, para as fal tar mais es tra das,
para pa vi men tar mais es tra das fe de ra is, pre ci sa mos
ter as con di ções mí ni mas para res ta u ra ção das exis -
ten tes. E aí vol to no va men te à ques tão da Cide. Vou
fa lar até dia 31 de de zem bro, se ti ver mos tri bu na aqui
no Se na do, so bre a li be ra ção de re cur sos para as ro -
do vi as. O re cur so da Cide, cri a do para res ta u ra ção e
pa vi men ta ção de es tra das, está re ti do. Pre ci sa mos
en con trar uma for ma de li be rar es ses re cur sos, por -
que vi das es tão sen do ce i fa das e a pro du ção do Esta -
do de Mato Gros so não con se gue ser es co a da como
de via.

No tre cho do Pará nem se fala, por que lá se quer
tem as fal to. Está sen do or ga ni za do um con sór cio,
com al gu mas ques tões dis cu tí ve is, para fa zer o as fal-
ta men to da BR-163, na re gião do Pará. Em Mato
Gros so, ela pre ci sa de res ta u ra ção.

Qu e ro fa lar ra pi da men te da qui lo que es tou cha -
man do de for ça-ta re fa para o co o pe ra ti vis mo.

“O Pre si den te Lula de ter mi nou em so le ni da de
co me mo ra ti va re a li za da no dia 04 de ju lho no Pa lá cio
do Pla nal to a cri a ção do Dia do Co o pe ra ti vis mo – o
Dia Inter na ci o nal do Co o pe ra ti vis mo é 5 de ju lho –, e
a for ma ção de uma for ça– ta re fa com pos ta de dez Mi -
nis té ri os mais o Ban co Cen tral e o BNDES.

Essa ati tu de, Sr.ªs e Srs. Se na do res, é iné di ta e
re ves te-se de im por tân cia fun da men tal para o se tor.
É a pri me i ra vez que um Pre si den te da Re pú bli ca do
Bra sil con vi da o se tor para, jun tos, ce le brar a data.

O ob je ti vo des se gru po de tra ba lho é cri ar con di-
ções con cre tas que pos si bi li tem a mo der ni za ção do
co o pe ra ti vis mo na ci o nal, com vi a bi li da de de fu sões e
in cor po ra ções, para dar com pe ti ti vi da de ao se tor,
bem como cri ar me ca nis mos de apo io às ex por ta ções
das co o pe ra ti vas. O Pre si den te Lula afir mou ain da
que o ou tro ob je ti vo é “ela bo rar pro pos tas para a atu -
a li za ção da lei das so ci e da des co o pe ra ti vas para de -
sobs tru ir gar ga los que di fi cul tam o avan ço do co o pe-
ra ti vis mo no Bra sil”.
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São inú me ros os pro gres sos da ini ci a ti va do Go -
ver no Fe de ral, so bre tu do, por que vem acom pa nha da
de ações con cre tas, como, por exem plo, a pos si bi li da-
de do uso dos re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra -
ba lha dor (FAT), para que o se tor se ca pi ta li ze. O Mi -
nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio está alo can do
re cur sos no va lor de R$14,8 mi lhões para a cri a ção
de es tru tu ras ade qua das às co o pe ra ti vas de as sen ta-
dos, de agri cul tu ra fa mi li ar, vi san do de sen vol ver a
agri cul tu ra e dar aos pro du to res con di ções de aces so
a mer ca dos que até en tão es ta vam mar gi na li za dos.
Além dis so, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, por meio do
De par ta men to de Co o pe ra ti vis mo e Asso ci a ti vis mo
Ru ral (De na co op), dis po ni bi li za rá R$15 mi lhões para
pro gra mas de de sen vol vi men to hu ma no, pri o ri ta ri a-
men te na área in ter na ci o nal e na de co mer ci a li za ção
in ter na, sen do que já para a sa fra 2003/2004 os re-
cur sos para in ves ti men to em co o pe ra ti vas fo ram au -
men ta dos em 80%.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na do-
ra Serys Slhes sa ren ko, peço li cen ça a V. Exª para
pror ro gar a ses são por cin co mi nu tos, a fim de que
con clua seu pro nun ci a men to.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

É a pu jan te fase do co o pe ra ti vis mo na ci o nal,
que pre ten de ser, em lar ga es ca la, a de fe sa da paz e
da de mo cra cia, num novo mo de lo de re la ção, mais
hu ma na, mais efi caz, já que re pre sen ta uma so lu ção
para a fome no Bra sil, para o res ga te da ci da da nia
dos bra si le i ros, cons ti tu in do-se em ins tru men to efi ci-
en te para re du zir as de si gual da des so ci a is. Tal vez es -
te ja aí o co me ço do mi la gre do de sen vol vi men to.

Re pre sen tan tes de co o pe ra ti vas de pro du ção e
de cré di to – en fim, de todo tipo de co o pe ra ti va – re u ni-
ram-se com o Pre si den te da Re pú bli ca e fa la ram das
di fi cul da des que o sis te ma ca pi ta lis ta vem tra zen do
para de sen vol ver as re la ções na so ci e da de, para se
con se guir a cons tru ção de uma so ci e da de em que o
res ga te da ci da da nia da po pu la ção es te ja na or dem
do dia e em pri me i ro lu gar. Acre di to que seja pos sí vel
a ins ta la ção do co o pe ra ti vis mo. Eu di ria, Se na dor Ro -
meu Tuma, que as su me a Pre si dên cia nes te mo men-
to, que te mos no mo de lo de co o pe ra ti vis mo a al ter na-
ti va para uma via que re al men te pos sa e deva cons -
tru ir a me lho ria da qua li da de de vida do povo bra si le i-
ro, tor nan do a dis tri bu i ção de ren da jus ta para todo o
povo bra si le i ro. É gi gan tes ca a taxa de mar gi na li za-
dos em nos sa so ci e da de, e a sa í da está mu i to di fí cil
de ser en con tra da. Com cer te za, o co o pe ra ti vis mo, a
or ga ni za ção em tor no de co o pe ra ti vas, po de rá ser a
so lu ção.

Agra de ço, Sr. Pre si den te, a pror ro ga ção do pra -
zo, para que eu pu des se, pelo me nos, fe char mi nha
fala na ques tão do co o pe ra ti vis mo. Com pro me to-me
a vol tar, em ou tro mo men to, a dis cu tir este que acre di-
to ser um as sun to re le van te. Por isso é fun da men tal
que as Srªs e os Srs. Se na do res par ti ci pem des ta dis -
cus são.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Serys
Slhes sa ren ko, o Sr. Pa pa léo Paes, 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) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Avi so nº 22, de 2003 (nº 952/2003,
na ori gem), de 25 de ju nho úl ti mo, do Tri bu nal de Con -
tas da União, co mu ni can do, con for me Acór dão nº
130/2003-TCU-Ple ná rio, que aque la Cor te de Con-
tas, ao exa mi nar os re la tó ri os de ges tão fis cal re fe ren-
tes ao 2º qua dri mes tre de 2002, ob je to do
TC-018.701/2002-2, de ci diu re co men dar aos ór gãos
fe de ra is dos Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá-
rio que con ti nu em in for man do o li mi te pro vi só rio no 1º 
e 2º qua dri mes tres, da for ma como vem sen do fe i to,
para fins de trans pa rên cia e acom pa nha men to da-
que le Tri bu nal e do Con gres so Na ci o nal.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Avi so nº 1.175/2003, na ori gem, de
18 de ju nho pas sa do, do Tri bu nal de Con tas da União, 
en ca mi nhan do có pia do Acór dão nº 731, de 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 re pre sen ta ção re -
fe ren te a apu ra ção de even tu a is ir re gu la ri da des pra ti-
ca das no Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho e nos Tri bu na-
is Re gi o na is do Tra ba lho do Rio de Ja ne i ro, Mi nas
Ge ra is, Pa ra ná e Dis tri to Fe de ral, con sis ten tes na in -
cor po ra ção da van ta gem de no mi na da “quin tos” após
sua ex tin ção, em 1997, até ou tu bro de 2001 (TC –
013.092/2002-6).

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 200, de 2001, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Avi so nº 978/2003, na ori gem, de 3
do cor ren te, do Tri bu nal de Con tas da União, en ca mi-
nhan do có pia do Acór dão nº 706/2003–TCU-Ple ná-
rio, bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o
fun da men tam, re fe ren te a pe di do de re e xa me in ter-
pos to con tra a De ci são nº 657/2001-TCU-Ple ná rio,
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pro la ta da em re la tó rio de au di to ria re a li za da no Se na-
do Fe de ral (TC – 005.835/2001-0). 

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 177, de 2001, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, para os 
fins pre vis tos no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, os se guin tes Ofí ci os:

– Nº S/20, de 2003  (nº 120/2003, na ori gem), de
2 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia do pa re cer da
Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, da ver são do re gis-
tro ta qui grá fi co do jul ga men to, da cer ti dão de trân si to
em jul ga do e do acór dão pro fe ri do por aque la Cor te,
nos au tos do Re cur so Extra or di ná rio nº 190264, que
de cla rou a in cons ti tu ci o na li da de do in ci so VII do ar ti-
go 77 da Cons ti tu i ção do Esta do do Rio de Ja ne i ro
(as se gu ra aos clas si fi ca dos em con cur so pú bli co,
den tro das va gas fi xa das em edi tal, o pro vi men to no
car go no pra zo má xi mo de cen to e oi ten ta dias, con ta-
do da ho mo lo ga ção do re sul ta do);

– Nº S/21, de 2003 (nº 121/2003, na ori gem), de
2 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia do pa re cer da Pro -
cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, da ver são do re gis tro ta -
qui grá fi co do jul ga men to, da cer ti dão de trân si to em
jul ga do e dos acór dãos pro fe ri dos por aque la Cor te,
nos au tos do Re cur so Extra or di ná rio nº 275480, que
de cla rou a in cons ti tu ci o na li da de do ar ti go 39 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 do Esta do do Pa ra ná (as se gu ra aos pre ju di ca-
dos pe los atos ins ti tu ci o na is o res ta be le ci men to de to -
das as van ta gens e di re i tos de que fo ram pri va dos);

– Nº S/22, de 2003  (nº 117/2003, na ori gem), de
27 de ju nho úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do pa re cer
da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, da ver são do re -
gis tro ta qui grá fi co do jul ga men to, da cer ti dão de trân -
si to em jul ga do e do acór dão pro fe ri do por aque la
Cor te, nos au tos da Re cla ma ção nº 595, que de cla-
rou in ci den tal men te, a in cons ti tu ci o na li da de da ex-
pres são “Fe de ral ou da”, cons tan te da alí nea c do in -
ci so I do art. 106 da Cons ti tu i ção do Esta do do Ser gi-
pe (in com pe tên cia do Tri bu nal de Jus ti ça para pro ces-
sar e jul gar ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de de lei
ou ato nor ma ti vo mu ni ci pal em face da Cons ti tu i ção
Fe de ral); e

– Nº S/23, de 2003  (nº 122/2003, na ori gem), de
4 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia do pa re cer da
Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, da ver são do re gis-
tro ta qui grá fi co do jul ga men to, da cer ti dão de trân si to
em jul ga do e do acór dão pro fe ri do por aque la Cor te,
nos au tos da Ação Cí vel Ori gi ná ria nº 621, que de cla-

rou in ci den tal men te a in cons ti tu ci o na li da de da Lei nº
10.851, de 10 de ju lho de 2001, do Esta do de São Pa -
u lo (dis põe so bre a des vin cu la ção do Esta do de São
Pa u lo do Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do
Ser vi dor Pú bli co – Pa sep e dá ou tras pro vi dên ci as).

Os Ofí ci os vão à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 Pa pa léo Paes.

São li dos os se guin tes:

OF.GLPMDB Nº 316/2003

Bra sí lia, 8 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 o re ma ne ja men to dos Se na do res

Ga ri bal di Alves Fi lho e Ro me ro Jucá, para a su plên cia
e ti tu la ri da de, res pec ti va men te, na Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMO.

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.

Ofí cio nº 83/2003 – GLDBAG

Bra sí lia, 8 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te in di car o Se na dor
Eu rí pe des Ca mar go para in te grar, na qua li da de

de ti tu lar, a Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra,
em subs ti tu i ção à Se na do ra Ide li Sal vat ti.

Aten ci o sa men te. – Tião Vi a na, Lí der do PT, Lí -
der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 541, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de-

ral, com bi na do com o dis pos to no art. 216 do Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro se jam so li ci ta-
das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça in for ma-
ções a res pe i to das ações que o Con se lho Admi nis tra ti-
vo de De fe sa Eco nô mi ca (CADE) vem re a li zan do re fe-
ren tes aos re cen tes au men tos au to ri za dos pela Agên-
cia Na ci o nal de Tele co mu ni ca ções (ANATEL) nas ta ri-
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fas pra ti ca das pe las em pre sas pres ta do ras do Ser vi ço
Te le fô ni co Fixo Co mu ta do (STFC).

Jus ti fi ca ção

Ape sar de es tri ba dos em dis po si ções es ta tu í-
das na Lei nº 9.472, de 16 de ju lho de 1997 (Lei Ge ral
das Te le co mu ni ca ções), em par ti cu lar no art. 19, VII,
que con ce de à Ana tel com pe tên cia para con tro lar,
acom pa nhar e pro ce der à re vi são de ta ri fas dos ser vi-
ços pra ti ca dos no re gi me pú bli co, po den do fixá-las
nas con di ções pre vis tas nes ta lei, bem como ho mo lo-
gar re a jus tes, bem como na cláu su la 11.1 dos con tra-
tos de con ces são ce le bra dos pela União com as em -
pre sas pres ta do ras do STFC, os au men tos con ce di-
dos re ve lam-se to tal men te in com pa tí ve is com a re a li-
da de bra si le i ra e afron tam os es for ços que o go ver no
bra si le i ro vem em pre en den do para man ter sob con-
tro le a in fla ção.

A fla gran te dis cre pân cia en tre os atu a is ín di ces
de in fla ção apre sen ta dos pela eco no mia bra si le i ra e
os ín di ces de re a jus te con ce di dos jus ti fi ca uma ri go-
ro sa ação fis ca li za do ra, por par te dos ór gãos com pe-
ten tes do Po der Pú bli co, so bre as pla ni lhas de cus to
apre sen ta das à Ana tel pe las em pre sas pres ta do ras
da que le ser vi ço, para afas tar pos sí ve is evi dên ci as de
abu so de po der eco nô mi co, em sin to nia com o que
dis põe a pró pria Lei Ge ral das Te le co mu ni ca ções em
seu art. 6º, que de ter mi na que os ser vi ços de te le co-
mu ni ca ções se rão or ga ni za dos com base no prin cí-
pio da li vre, am pla e jus ta com pe ti ção en tre to das as
pres ta do ras, de ven do o Po der Pú bli co atu ar para pro -
pi ciá-la, bem como para cor ri gir os efe i tos da com pe ti-
ção im per fe i ta e re pri mir as in fra ções da or dem eco -
nô mi ca.

Nos ter mos do art. 7º da Lei nº 8.884, de 11 de
ju nho de 1994, com pe te ao CADE de ci dir so bre a
exis tên cia de in fra ção à or dem eco nô mi ca e apli car
as pe na li da de pre vis tas em lei (in ci so II) e re qui si tar
in for ma ções de qua is quer pes so as, ór gãos, au to ri da-
des e en ti da des pú bli cas ou pri va das, res pe i tan do e
man ten do o si gi lo le gal quan do for o caso, bem como
de ter mi nar as di li gên ci as que se fi ze rem ne ces sá ri as
ao exer cí cio das suas fun ções (in ci so IX).

Esta mos con ven ci dos da opor tu ni da de de as
au to ri da des pú bli cas en car re ga das da pre ven ção e
re pres são às in fra ções con tra a or dem eco nô mi ca vi -
rem a pú bli co es cla re cer os fa tos a que nos re fe ri mos
e in for mar qua is pro vi dên ci as es tão sen do to ma das
para sa ne ar even tu a is ir re gu la ri da des.

Cum pre sa li en tar es tar mos in te res sa dos em sa -
ber das ações des ti na das à ava li a ção do au men to, e
não so li ci tan do que pro vi dên ci as se jam to ma das, o

que fe ri ria o dis pos to no in ci so II do art. 262 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral (RISF).

Sala das Ses sões, 8 de ju lho de 2003. – Luiz
Otá vio.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tur ma) – 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 do Se na do Fe de ral.

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 Pa pa léo
Paes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 542, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 372 com bi na do

com o de nº 258 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, a tra mi ta ção em con jun to da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 41, de 2003, que “Alte ra os
ar ti gos 14 e 82 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para au men-
tar o pra zo do man da to do Pre si den te da Re pú bli ca e
pro i bir a re e le i ção”, com as Pro pos tas de Emen da à
Cons ti tu i ção nºs 58, 10, 70 e 97 de 1999, por ver sa-
rem so bre a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 8 de ju lho de 2003 – Fer nan-
do Be zer ra.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tur ma) – O re-
que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor -
tu na men te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 543, DE 2003

Ma ni fes ta in te gral apo io à de ci são
do go ver no bra si le i ro de não as si nar
acor do bi la te ral com os EUA para exi mir
ci da dãos nor te-ame ri ca nos da ju ris di ção
do Tri bu nal Pe nal in ter na ci o nal.

Nós, Se na do res da Re pú bli ca,
Cons ci en tes de que a cri a ção do Tri bu nal Pe nal

Inter na ci o nal (TPI) se cons ti tu iu num pas so de enor -
me re le vân cia para a de fe sa dos di re i tos hu ma nos e
da de mo cra cia em todo o mun do;

Assi na lan do que o Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal
re pre sen ta o co ro a men to dos es for ços de to dos
aque les que acre di tam que a de fe sa dos di re i tos fun -
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da men ta is da pes soa hu ma na deva es tar aci ma de in -
te res ses es pe cí fi cos de gru pos ou pa í ses;

Con vic tos de que a ale ga ção do go ver no dos
EUA, se gun do a qual o Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal
po de ria ser usa do para per se guir pes so al mi li tar nor -
te-ame ri ca no por mo ti vos po lí ti cos, é fa la ci o sa, uma
vez que Esta tu to de Roma, que cri ou o TPI, as se gu ra,
es pe ci al men te pelo dis pos to em seu ar ti go 67, am plo
di re i to de de fe sa e tra ta men to hu ma ni tá rio para os
acu sa dos de cri mes con tra a hu ma ni da de;

Sa li en tan do que o Esta tu to de Roma pre vê ex -
pli ci ta men te que o Tri bu nal só po de rá con de nar al-
guém se a sua cul pa for pro va da além de qua is quer
dú vi das ra zoá ve is, o que in vi a bi li za, de an te mão, ten -
ta ti vas de usar po lí ti ca e in de vi da men te o TPI;

Des ta can do, da mes ma for ma, que é equí vo co
afir mar que o ar ti go 98, § 2, do Esta tu to de Roma for ne-
ce base ju rí di ca para a ce le bra ção de acor dos bi la te ra is
que as se gu rem imu ni da de a na ci o na is de qua is quer
pa í ses, como quer fa zer crer o go ver no dos EUA;

Re cor dan do que os ar ti gos 86 e 89 do Esta tu to
de Roma de ter mi nam que os Esta dos Par tes têm o
de ver de co o pe rar com o Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal,
in clu si ve no que tan ge à en tre ga de pes so as acu sa-
das de cri mes con tra a hu ma ni da de e cri mes de guer -
ra que es te jam em seu ter ri tó rio, qua is quer que se jam
as suas na ci o na li da des;

Cons ta tan do que a es tra té gia nor te-ame ri ca na de 
im por acor dos bi la te ra is que exi mam da ju ris di ção do
TPI os ci da dãos dos EUA, de fi ni dos pela Anis tia Inter -
na ci o nal como “acor dos de im pu ni da de”, so la pa a de fe-
sa in ter na ci o nal dos di re i tos hu ma nos, o prin cí pio ju rí di-
co da igual da de en tre os Esta dos e o mul ti la te ra lis mo
como for ça mo de ra do ra dos con fli tos mun di a is;

Enfa ti zan do que Bra sil, con so an te às tra di ções
de sua di plo ma cia, teve pa pel de re le vo na cri a ção do
TPI; e

Re pu di an do as pres sões exer ci das pelo go ver-
no dos EUA, in clu si ve me di an te a sus pen são das ati -
vi da des de co o pe ra ção na área mi li tar, so bre o Bra sil
e ou tros pa í ses para que re ve jam as suas dig nas po -
si ções de não as si na rem acor dos bi la te ra is que en -
fra que çam o TPI;

Ma ni fes ta mos in te gral apo io à de ci são do go ver-
no bra si le i ro de não as si nar acor do bi la te ral com os
EUA para exi mir ci da dãos nor te-ame ri ca nos da ju ris-
di ção do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal.

Sala das Ses sões, 8 de ju lho de 2003. – Alo i zio
Mer ca dan te, Lí der do Go ver no.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tur ma) – O re-
que ri men to lido será pu bli ca do e des pa cha do para
exa me da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1.º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 544, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro a re ti ra da do

Re que ri men to nº 516, de 2003, de mi nha au to ria,
para re for mu la ção e re di re ci o na men to.

Sala das Ses sões, 8 de ju nho de 2003. – Arthur
Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia, com base no art. 256, § 2º, I, do Re gi men to
Inter no, de fe re a re ti ra da do re que ri men to.

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 Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 545, DE 2003

Re quer Voto de Apla u so ao ex-De-
pu ta do Fe de ral e ex-Mi nis tro do TCU,
Tha les Ra ma lho, pelo trans cur so de seu
80º ani ver sá rio.

Re que i ro, 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 pela co me mo ra-
ção do 80º ani ver sá rio do Dr. Tha les Ra ma lho, ex-De -
pu ta do Fe de ral por Per nam bu co e ex-Mi nis tro do Tri-
bu nal de Con tas da União. Tam bém re pór ter e pro fes-
sor de li te ra tu ra, Tha les Ra ma lho é uma das mais sig -
ni fi ca ti vas fi gu ras da vida po lí ti ca do Bra sil, à qual de -
di cou lon gos anos para o exer cí cio de man da tos par -
la men ta res. Ain da hoje pre sen te en tre nós, Tha les já
ago ra afi gu ra-se como acre di ta do ori en ta dor-ma i or
de mi li tan tes da cena po lí ti co-par ti dá ria e so bre tu do
de mo crá ti ca.

De exem plar par ti ci pa ção nes se ce ná rio, do
qual se afas tou pela ida de, mas, como ele pró prio diz,
sem se afas tar da ci da da nia, con ti nua a re pre sen tar,
além de mo de lo de pa tri o tis mo, um dos mais au tên ti-
cos exem plos de de mo cra cia.

O ilus tre po lí ti co per nam bu ca no é urna das mais 
im por tan tes fi gu ras do pro ces so de tran si ção que pôs 
fim ao re gi me dis cri ci o ná rio. É tam bém um dos fun da-
do res, jun ta men te com Tan cre do Ne ves, do Par ti do
Po pu lar, pos te ri or men te re for mu la do para dar ori gem
a ou tras le gen das par ti dá ri as.
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Jus ti fi ca ção

As ho me na gens que ora for mu la mos jus ti fi-
cam-se pelo sig ni fi ca do de Tha les Ra ma lho na vida
po lí ti ca do País, ati vi da de que exer ceu com dig ni da-
de, pa tri o tis mo e em pe nho.

Sala das Ses sões, 8 de ju lho de 2003. – Arthur
Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Mesa
en ca mi nha rá o voto de apla u so so li ci ta 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 Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 546, DE 2003

Re quer ao Exmº Sr. Mi nis tro da Sa ú-
de in for ma ções so bre as ações dos ór-
gãos ju ris di ci o na dos a essa pas ta, em re -
la ção a um sur to de pne u mo nia atí pi ca
em Ma na us, AM.

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 a Me sa so li ci te ao Exmº Sr.
Mi nis tro da Sa ú de in for ma ções por es cri to acer ca de
sur to de pne u mo nia atí pi ca em Ma na us, es pe ci al-
men te quan to a me di das ado ta das pelo Go ver no Fe -
de ral para, em con jun to com as au to ri da des sa ni tá ri-
as do Ama zo nas, iden ti fi car o ví rus des sa mo lés tia.

Sala das Ses sões, 8 de ju lho de 2003. – Arthur
Vir gí lio, Lí der do PSDB.

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 do in ci so III, do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 143, de 2003 (nº
313/2003, na ori gem), de 07 do cor ren te, do Pre si-
den te da Re pú bli ca, so li ci tan do a re ti fi ca ção da Men -
sa gem nº 119, de 2003 (nº 224/2003, na ori gem), a
fim de que a in di ca ção do Sr. Luiz Alber to Este ves
Sca lo pe para exer cer o car go de Con se lhe i ro do Con -
se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE –, 
do Mi nis té rio da Jus ti ça, seja para man da to de dois
anos, a par tir de 18 de se tem bro de 2003.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Men -
sa gem nº 119, de 2003, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Le o nel Pa van, Arthur Vir gí-
lio, Efra im Mo ra is, Ro me ro Jucá, Pa pa léo Paes e Amir 
Lan do en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli-
ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ocu po a Tri bu na essa tar de para co men-
tar o edi to ri al do jor nal Fo lha de S.Pa u lo in ti tu la do
“Expor ta ções em ris co”, pu bli ca do em 4 de ju lho do
cor ren te ano.

O tex to, que so li ci to seja in se ri do nos Ana is do
Se na do, res sal ta que as ex por ta ções bra si le i ras já
co me çam a ser afe ta das pela va lo ri za ção do real, o
que pode vir a com pro me ter o re sul ta do das con tas
ex ter nas do País nos pró xi mos me ses.

Sr. Pre si den te, em se gun do lu gar, de se jo co-
men tar nes te mo men to o ar ti go in ti tu la do “Lupa nos
ca cos do pre si den te”, de au to ria do pre si den te na ci o-
nal do PSDB, José Aní bal, pu bli ca do no jor nal Fo lha
de S.Pa u lo, edi ção de 7 de ju lho do cor ren te ano.

O ar ti go, o qual so li ci to a in ser ção nos Ana is do
Se na do, des ta ca que o go ver no Lula pre ci sa en con-
trar logo seu rumo, para que tra ga mais efi ciên cia e
me nos pa lan que à ad mi nis tra ção fe de ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo
ain da co men tar um as pec to re le van te da nos sa eco -
no mia, ba se a do na ma té ria “Ven da de ve í cu los tem
pior ju nho em 10 anos”, pu bli ca da no jor nal Fo lha
de S.Pa u lo, edi ção de 5 de ju lho do cor ren te ano.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos Ana is do 
Se na do, des ta ca a re ces são que se avi zi nha, ca u sa da
pe los ju ros ele va dos e anun ci a da pela que da na pro-
du ção e nas ven das e pe los si na is de de fla ção.

Sr. Pre si den te, fi nal men te, de se jo co men tar o
ar ti go Inti tu la do “Cadê o paz e amor”, pu bli ca do no
jor nal Fo lha de S.Pa u lo, edi ção de 27 de ju nho do
cor ren te ano.

O ar ti go, cuja in ser ção so li ci to seja fe i ta nos
Ana is do Se na do, res sal ta que o novo Lula, pós-pos -
se, tem mu i to pou co a ver com aque le apre sen ta do
du ran te a cam pa nha pre si den ci al.

São os se guin tes os tex tos que pas so a ler para
que fa çam par te in te gran te des te pro nun ci a men to:

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. 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, leio, para que cons te dos Ana is, o ar-
ti go de au to ria do Pre si den te do PSDB, José Aní bal,
pu bli ca do on tem na Fo lha de S.Pa u lo, no qual é fe i ta
uma aná li se do Go ver no Lula nes ses pri me i ros seis
me ses, para sa li en tar que já é hora de co me çar efe ti-
va men te a go ver nar.

A ín te gra do ar ti go é a se guin te:

TENDÊNCIAS/DEBATES

José Aní bal

Lupa nos ca cos do pre si den te

O go ver no Lula está para co me çar.
Che ga de “sal tim ban car”, é hora de go-
ver nar, pa re ce que rer di zer o pre si den te

Oti mis ta in cor ri gí vel quan do o as sun to é Bra sil,
te nho es pe ran ça de que nem tudo es te ja er ra do na
fra se ju ni na do pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
so bre o tal es pe tá cu lo do cres ci men to. Afi nal, há in-
gre di en tes na que las pa la vras que, bem ca ta dos, po -
dem le var o go ver no do PT a vi ver dias me lho res. E a
ma ne i ra com que o ocu pan te do Pla nal to se ma ni fes-
ta obri ga o bra si le i ro a sa ber ca tar os ca cos do pre si-
den te -ex pres são que uso no sen ti do de im pro vi so,
como no te a tro, bem en ten di do.

Na re tó ri ca pre si den ci al, a ver da de está em ca -
cos. O pre si den te Lula e seu go ver no al ter nam clí max
e an ti clí max, re ne gan do ama nhã o que di zem hoje. O
je i to é bo tar lupa no im pro vi so para ten tar de ci frá-lo.
Há algo mais re ve la dor do que dar bis co i to na bo qui-
nha de um lí der do MST em dia de in va são de pre fe i-
tu ra, to ma da de com pa nhia elé tri ca, se ques tro de
fun ci o ná ri os, blo que io de es tra das e sa ques a ca mi-
nhões? O pre si den te ti rou o cha péu para o des cum-
pri men to da lei e bo tou no lu gar o boné do MST. Ne-
nhum pro nun ci a men to lido em ato ofi ci al se ria tão
trans pa ren te e, por isso mes mo, per tur ba dor.

Pro cu ran do al gum alen to para o bra si le i ro in qui-
e to, va mos nos de ter no im pro vi so es pe ta cu lar so bre
o cres ci men to. Pri me i ro, a fra se. “Espe rem, que o mês 
de ju lho será o do es pe tá cu lo do cres ci men to. É o
mês em que a gen te vai co me çar a fa zer a cur va que
deve ser fe i ta”, afir mou o pre si den te dia 26 úl ti mo.

É ver da de que, à pri me i ra vis ta, o dis cur so pa re-
ce uma bra va ta, di ga mos, “gra da ti va”. O Ban co Cen -
tral aca ba de re ver a pre vi são de ex pan são da eco no-
mia para este ano, que já foi de 2,8% e ago ra pas sou
a ma gro 1,5%. O mi nis tro Fur lan pre vê para os pró xi-
mos seis me ses es tag na ção nas ex por ta ções. Eco no-

mis tas pró xi mos ao go ver no en xer gam ris co de re-
ces são até o fim do ano. E o ci da dão sen te no bol so
sua in ca pa ci da de de con su mir, com a ren da acha ta da
em 15% e o de sem pre go no pa ta mar de 20%. Mas há
de ta lhes pro mis so res nes sa peça da ora tó ria pre si-
den ci al.

Co me ce mos pelo “es pe rem”. Na opo si ção, o
can di da to Lula di zia que tudo re sol ve ria num pas se
de má gi ca, com a va ri nha de con dão da “von ta de po lí-
ti ca”. Endos sa va o pen sa men to do so ció lo go Be ti nho,
pa re cen do con cor dar que “quem tem fome tem pres -
sa”. Che fi a va um par ti do que gri ta va “Fora FHC” nem
bem o en tão pre si den te ha via sido re e le i to em pri me i-
ro tur no. Ago ra, a gen te sen te, Lula está di fe ren te. O
uso do ver bo es pe rar e os re pe ti dos pe di dos de pa-
ciên cia são a me lhor pro va dis so. Tan to me lhor. Po de-
mos es pe rar que o pre si den te te nha se cons ci en ti za-
do da com ple xi da de dos pro ble mas na ci o na is, que
pe dem so lu ções con sis ten tes, dis tan tes da re tó ri ca
de pa lan que.

“Ju lho.” Va mos ima gi nar que o uso pre si den ci al
do sé ti mo mês do ca len dá rio não foi es co lha ale a tó-
ria. Nes sa hi pó te se, o pre si den te re al men te pen sa
que é hora de seu go ver no co me çar, pas sa dos 12,4% 
do man da to. É óti ma no tí cia. Po de mos es pe rar que o
go ver no pare de se es con der atrás de des cul pas in -
con sis ten tes so bre a he ran ça que re ce beu e tra ba lhe.
Inclu si ve en qua dran do os ina ti vos -os do mi nis té rio,
cla ro.

Ago ra, fa le mos so bre a ex pres são “es pe tá cu lo
do cres ci men to”. Ok, não te mos cres ci men to sig ni fi-
ca ti vo, mas va mos con cor dar que não fal ta es pe tá cu-
lo. Dis cur sos, even tos, en con tros, re u niões, vi si tas, vi -
a gens; o go ver no vive de ex po si ção na mí dia. Os pro -
gra mas lan ça dos até ago ra não têm com pro mis so
com da tas e re sul ta dos con cre tos. Seus no mes, po -
rém, são es pe ta cu la res. Fome Zero -al guém é con tra
ze rar a fome? Pri me i ro Empre go -um acha do, qua se
faz a gen te es que cer que o que im por ta mes mo é o
dé ci mo mi li o né si mo em pre go, pro mes sa do can di da-
to Lula. Quem gos ta de es pe tá cu lo pode es tar cer to
de que o terá, pelo me nos en quan to o go ver no crer
que isso evi ta tom bos ma i o res na po pu la ri da de pre si-
den ci al.

Pas se mos o foco para o su je i to da se gun da fra -
se: “a gen te”. Um subs tan ti vo co le ti vo. Bom au gú rio
vin do de man da tá rio que pen sa ine xis tir chu va, ge a-
da, ter re mo to, cara feia, Con gres so ou Ju di ciá rio que
se jam obs tá cu lo à sua mis são. É in di ca ção de que o
sen ti men to de ser um pre des ti na do, al guém que pode 
so zi nho “sal var este país” está ce den do. Me lhor para
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as ins ti tu i ções, sub me ti das a so la van cos vo ca bu la res
que cri am na na ção um cli ma de in se gu ran ça.

“Vai co me çar a fa zer.” Aqui, um pre di ca do que
traz a con fir ma ção: o go ver no Lula está para co me çar.
Che ga de “sal tim ban car”, é hora de go ver nar, pa re ce
que rer di zer o pre si den te. Tal vez des con fi an do de que 
ne nhum go ver no fa las trão pas sou im pu ne, a exem plo
da ges tão de Fer nan do Col lor. Essa pas sa gem do dis -
cur so pre si den ci al per mi te ima gi nar que não va mos
mais con vi ver com fra ses como “O Bra sil saiu da UTI”
e “Re ce be mos uma he ran ça mal di ta”. Ha ve rá me nos
ar ro gân cia e mais ação, eis a pro mes sa im plí ci ta.

Ana li se mos, fi nal men te, “a cur va que deve ser
fe i ta”. É o tre cho que traz a me lhor no vi da de. Ha via re -
la ti vo con sen so en tre os can di da tos no se gun do tur no
da ele i ção so bre a cur va a ser fe i ta. É pre ci so es ti mu-
lar o cres ci men to e cri ar em pre gos, in cen ti var ex por-
ta ções e en fren tar a vul ne ra bi li da de ex ter na. É pre ci-
so in ves tir com efi ciên cia em ações so ci a is e com ba-
ter de fato a vi o lên cia ur ba na e o cri me or ga ni za do. O
go ver no Lula es que ceu seus com pro mis sos ou não
sabe como fazê-los vi rar re a li da de. Pa u ta-se pelo
imo bi lis mo e ine fi cá cia.

Hu mor à par te, o país pre ci sa que o go ver no
Lula ache seu rumo e faça logo a cur va que deve ser
fe i ta. Que os ca cos pre si den ci a is e seus efe i tos tra-
gam tem pos de mais efi ciên cia e me nos pa lan que à
ad mi nis tra ção fe de ral.

José Aní bal, 55, é pre si den te na ci o nal do PSDB. Foi Se -
cre tá rio da Ciên cia, Tec no lo gia e De sen vol vi men to Eco nô mi co do 
Esta do de São Pa u lo (go ver nos Co vas e Alckmin).

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, fre qüen te men te es que ce mos, em nos so
País, a im por tân cia das pe que nas co i sas. Como os
pro ble mas na ci o na is pa re cem ser pro por ci o na is ao
nos so ter ri tó rio, te mos a ten dên cia de só en xer gar
os gran des nú me ros, as gran des des pe sas, as gran -
des ações, jo gan do para se gun do pla no as ações
de me nor por te.

Isso tem sido um pro ble ma para nos sos go ver-
nan tes. O Go ver no Fe de ral tem um por te con si de rá-
vel, com atu a ção fun da men tal em pra ti ca men te to das
as áre as da vida na ci o nal. E é esse gi gan tis mo que
mu i tas ve zes não é apre en di do e com pre en di do em
sua to ta li da de, es pe ci al men te quan do te mos um gru -
po novo ad mi nis tran do o País.

O re sul ta do dis so é um ve lho co nhe ci do nos so:
o pri me i ro ano de go ver no é um ano de en ga nos, de
de sa cer tos, de es que ci men tos e de tro pe ços. As
gran des ques tões na ci o na is são abor da das como se

pu des sem ser re sol vi das logo, en quan to os pe que-
nos pro ble mas são ig no ra dos até o mo men to em que
se com pre en de que exis tem fun ções, apa ren te men te
ba na is, que não po dem ser in ter rom pi das, sob pena
de pa ra li sar a má qui na es ta tal.

Estou ocu pan do hoje esta tri bu na para aler tar o
Go ver no Fe de ral so bre mais um des ses “es que ci-
men tos”, ou di zen do me lhor, um gra ve equí vo co que
pode cus tar caro ao País.

O Go ver no Fe de ral re te ve no Te sou ro Na ci o nal
as ver bas des ti na das a man ter o fun ci o na men to da
Rede Bá si ca Hi dro me te o ro ló gi ca Na ci o nal, mais co -
nhe ci da como “Rede Hi dro mé tri ca”.

Expli can do de ma ne i ra sim ples, tra ta-se de um
con jun to de 4.841 es ta ções de mo ni to ra men to de da -
dos re la ci o na dos com o acom pa nha men to e ges tão
das águas do nos so País. Essas es ta ções pro du zem
re la tó ri os diá ri os so bre chu vas, ní ve is d’água, me di-
ções de des car ga lí qui da, me di ções de des car ga só li-
das, qua li da de das águas, per das por eva po ra ção, cli -
ma e aler ta de pre vi são de che i as.

Já es cu ta mos vá ri os co le gas Se na do res, nos
úl ti mos anos, tra ze rem para esta Casa o avi so de que
a água tor nou-se um bem mu i to va li o so, que deve ser
ge ri do de for ma es tra té gi ca, com vi são de lon go pra -
zo. Não é mais pos sí vel con si de rá-la, como em ou tros
tem pos, um bem far to e ines go tá vel. E mes mo ten do
as am plas re ser vas des se lí qui do, a ca u te la man da
que as pro vi dên ci as para evi tar a es cas sez fu tu ra se -
jam to ma das de ime di a to.

Nun ca é de ma is lem brar que a im por tân cia da
água ul tra pas sa a ques tão da agri cul tu ra e da dis po-
ni bi li da de de água po tá vel. No Bra sil, a ges tão da
água está in ti ma men te li ga da à ges tão ener gé ti ca,
uma vez que a ma i or par te das ati vi da des na ci o na is
de pen de da ge ra ção fe i ta nas usi nas hi dre lé tri cas.

Des sa for ma, as ati vi da des de mo ni to ra men to
per mi ti das pela exis tên cia da Rede Hi dro mé tri ca são
fun da men ta is para o pla ne ja men to de nos sa ma triz
ener gé ti ca, de nos sa agri cul tu ra, do abas te ci men to
de água das ci da des, re si dên ci as e in dús tri as, as sim
como o con tro le de ati vi da des po ten ci al men te da no-
sas aos ma nan ci a is na ci o na is, che gan do até à ques -
tão da se gu ran ça das po pu la ções ri be i ri nhas.

Todo o es for ço que tem sido fe i to para con tro lar
esse bem pre ci o so pode ser pos to a per der por que o
Go ver no atu al ain da não en ten deu a im por tân cia de
man ter a ati vi da de de mo ni to ra men to. As trans fe rên-
ci as do Te sou ro es tão sus pen sas des de de zem bro de 
2002 e a Agên cia Na ci o nal de Águas (ANA) não con -
se guiu res sar cir os cus tos das vá ri as en ti da des exe -
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cu to ras de ser vi ços, que pa ra li sa ram as ati vi da des
des de o dia 1º de maio.

Du ran te o ano de 2002, se gun do a Agên cia, fo -
ram re a li za das mais de doze mil e se te cen tas vi si tas
de ins pe ção, seis mil e se is cen tas me di ções de des -
car ga lí qui da, qua se mil e se te cen tas me di ções de
des car ga só li da e mil e se te cen tas co le tas de amos tra
de qua li da de da água, com le van ta men to de oito mil e 
qua tro cen tas in for ma ções.

E quan to cus ta o ser vi ço, afi nal? De quan to di -
nhe i ro es ta mos fa lan do? O cus to anu al pro gra ma do
para o qua driê nio 2002-2005 é da or dem de 16 mi -
lhões de re a is, pou co mais de três mil e tre zen tos re a-
is por ano, em mé dia, para cada es ta ção do sis te ma.
Aliás, essa quan tia, se gun do es pe ci a lis tas da Agên -
cia Na ci o nal de Águas, de ve ria ser três ve zes ma i or.

Só para efe i to de com pa ra ção, os Esta dos Uni -
dos têm uma rede se me lhan te, com pos ta de 7 mil es -
ta ções, para as qua is exis te um or ça men to anu al de
cer ca de 90 mi lhões de dó la res, 85% dos qua is apor -
ta dos por agên ci as go ver na men ta is. Aliás, essa é
uma das áre as nas qua is a ati vi da de pri va da é tra di ci-
o nal men te re du zi da, de pen den do, em ní vel mun di al,
da ação pú bli ca.

E o que é que essa eco no mia – os 16 mi lhões de 
re a is pre vis tos para 2003 – vai tra zer de bom para o
país? Abso lu ta men te nada.

Tra ta-se pra ti ca men te de ver ba ca rim ba da, ori -
un da do Fun do de Com pen sa ção Fi nan ce i ra do Se tor
Elé tri co, que dis tri bui os ro yal ti es pa gos pe las em-
pre sas que ope ram as hi dre lé tri cas na ci o na is. De
acor do com a Lei 8.001, de 1990, que deu for ma fi nal
à com pen sa ção fi nan ce i ra, o pa ga men to de ve ria ser
efe tu a do, men sal men te, até o úl ti mo dia útil do mês
sub se qüen te ao fato ge ra dor, es tan do ve da da a apli -
ca ção dos re cur sos em pa ga men to de dí vi das e no
qua dro per ma nen te de pes so al.

As oito ins ti tu i ções que ope ram o sis te ma não
têm con di ções de re to mar as ati vi da des se não for re -
gu la ri za do o flu xo fi nan ce i ro que, a essa al tu ra do
ano, já de ve ria ter al can ça do 50% do re cur so pro gra-
ma do. Tra ta-se de um con jun to de en ti da des pú bli cas,
li de ra das pela Com pa nhia de Pes qui sa de Re cur sos
Mi ne ra is (CPRM), em pre sa fe de ral, res pon sá vel pela
ope ra ção de mais de 80% da Rede.

To das as uni da des da Fe de ra ção es tão sen do
afe ta das pela pa ra li sa ção dos ser vi ços, pois a Rede
está pre sen te em to dos os Esta dos e no Dis tri to Fe -
de ral, mo ni to ran do as oito gran des ba ci as hi dro grá fi-
cas de fi ni das no ter ri tó rio na ci o nal.

Em vez de con tin gen ci ar os re cur sos, o Go ver no
de ve ria es tar pre o cu pa do em per mi tir o aper fe i ço a-
men to das ati vi da des da Rede.

A Rede Hi dro me te o ro ló gi ca tem uma his tó ria
um pou co con fu sa do pon to de vis ta de sua cons ti tu i-
ção.A ati vi da de de co le ta des se tipo de da dos, de po is
de as su mi da pelo se tor pú bli co, no iní cio do sé cu lo
XX, já es te ve sob a res pon sa bi li da de do an ti go Mi nis-
té rio da Agri cul tu ra, Indús tria e Co mér cio da dé ca da
de 1920; do Mi nis té rio da Agri cul tu ra des de Var gas
até o iní cio dos anos 1960; e do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, sob as mais va ri a das de no mi na ções – co-
mis sões, di re to ri as, de par ta men tos ou ser vi ços – e
su bor di na ções ad mi nis tra ti vas, até a cri a ção da
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca (Ane el), em
1996, que fi cou pro vi so ri a men te com a res pon sa bi li-
da de de man ter fun ci o nan do o sis te ma.

A par tir des se mo men to, a si tu a ção fi cou com -
pli ca da, pois os de cre tos que re gu la men ta ram a
Ane el – a cha ma da Lei das Águas e mes mo a Lei cri -
a do ra da Agên cia Na ci o nal de Águas (ANA) – fo ram
omis sos quan to à res pon sa bi li da de de ges tão e ma -
nu ten ção da Rede.

Atu al men te o sis te ma está sob ges tão da ANA,
vin cu la da ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te, por meio
de con vê nio as si na do em fi na is de 2001, mas con ti-
nua per ten cen do, le gal men te, ao Mi nis té rio de Mi nas
e Ener gia.

É ne ces sá rio que se jam re sol vi dos es ses cru za-
men tos de atri bu i ções, para evi tar tan to o du plo co-
man do quan to, o pior dos ma les, a du pla omis são,
que pode ter fa ci li ta do essa si tu a ção crí ti ca e a pa ra-
da das ati vi da des.

É ne ces sá rio li be rar os re cur sos re ti dos e re to-
mar o flu xo fi nan ce i ro nor mal an tes que a que bra das
sé ri es his tó ri cas de da dos pro du za efe i tos ir re ver sí ve-
is para as ou tras ati vi da des de pla ne ja men to que de -
pen dem de las.

É ne ces sá rio es tu dar mo di fi ca ções na le gis la-
ção para evi tar o efe i to de le té rio de no vos con tin gen-
ci a men tos nes sa e em ou tras ati vi da des es sen ci a is
co lo ca das sob a res pon sa bi li da de do po der pú bli co.

Mais do que isso, é ne ces sá rio pro ver re cur sos
que per mi tam o cres ci men to das ati vi da des, a mo der-
ni za ção do sis te ma e a nor ma li za ção dos pro ces sos
ope ra ci o na is da Rede. Pre ci sa mos con so li dar o Sis -
te ma Na ci o nal de Infor ma ções em Re cur sos Hí dri-
cos, co lo ca do sob a res pon sa bi li da de da ANA pela
pró pria lei que a ins ti tu iu. É esse sis te ma que per mi te
a trans for ma ção dos da dos bru tos re co lhi dos pe las
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es ta ções em in for ma ção útil para a ges tão es tra té gi ca
das águas.

Enfim, Srªs e Srs. Se na do res, é ne ces sá rio co -
nhe cer a exis tên cia e a va lo ri zar o pa pel des se e de
ou tros pe que nos ser vi ços pú bli cos es sen ci a is, cuja
pre sen ça no or ça men to da União mu i tas ve zes se-
quer é no ta da, mas cuja au sên cia ou mau fun ci o na-
men to são ca pa zes de in vi a bi li zar a con se cu ção dos
ma i o res ob je ti vos na ci o na is.

É 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, a Zona Fran ca de Ma na us tem sido mu i to
cri ti ca da, prin ci pal men te de vi do aos se to res in dus tri-
a is, be ne fi ci a dos du ran te mu i tos e mu i tos anos, com
uma po lí ti ca eco nô mi ca pro te ci o nis ta, que atin gia em -
pre sas que ope ra vam com cus tos ele va dos, ine fi ciên-
cia ope ra ci o nal e bar re i ras tri bu tá ri as e ad mi nis tra ti-
vas que im pe di am ou tor na vam pro i bi ti va a con cor-
rên cia.

Além de im pos si bi li tar a con cor rên cia, esse tipo
de pro te ci o nis mo cri a va uma es pé cie de cli en te la ca -
ti va, pra ti ca men te sem op ções em re la ção a di ver sos
bens, ge ral men te ven di dos a pre ços ele va dos e com
ba i xo ní vel de qua li da de.

Cer ta men te, a li vre con cor rên cia é be né fi ca
para o con su mi dor, que po de rá ad qui rir, com uma
mes ma soma de re cur sos, mais bens por me lho res
pre ços, em me lho res con di ções e com me lhor qua li-
da de.

A nova Su pe rin ten den te da Zona Fran ca de Ma -
na us, a eco no mis ta Flá via Gros so, afir ma que

A atra ção de no vas em pre sas, pre fe ren ci al men-
te as for ne ce do ras de com po nen tes, é es sen ci al para
tor nar a Zona Fran ca mais com pe ti ti va e equi li brar
sua ba lan ça co mer ci al, hoje de fi ci tá ria.

Essa é, cer ta men te, uma im por tan te li nha es tra-
té gi ca ado ta da pela Su fra ma para ace le rar o de sen-
vol vi men to, não ape nas do Pólo Indus tri al de Ma na-
us, mas de toda a re gião Ama zô ni ca, que será be ne fi-
ci a da pela in te ri o ri za ção do de sen vol vi men to, de cor-
ren te do ma i or di na mis mo eco nô mi co re gi o nal.

Atu al men te, o Pólo Indus tri al de Ma na us é um
dos mais im por tan tes da Amé ri ca La ti na, com 430
em pre sas ins ta la das, pro du zin do TV em co res, te le fo-
nes ce lu la res, mo to ci cle tas, apa re lhos de som, rá di os
gra va do res, apa re lhos de ar-con di ci o na do, vi de o cas-
se tes, re cep to res-de co di fi ca do res de si nal di gi ta li za-
do, re ló gi os de pul so e de bol so, CDs (“com pact
disc”), bi ci cle tas e mi cro com pu ta do res.

O Pólo Indus tri al de Ma na us fa tu ra atu al men te
dez bi lhões de dó la res por ano, gera mais de 50 mil em -
pre gos di re tos e es tá ve is, ten do ex por ta do um bi lhão de 
dó la res em 2002, e a meta de ex por ta ção para 2003 é
de um bi lhão e tre zen tos mi lhões de dó la res.

Man ti da a atu al ten dên cia de cres ci men to de ex -
por ta ções, em ta xas su pe ri o res ao cres ci men to das im -
por ta ções, es ti ma-se que em 2005 a Zona Fran ca de
Ma na us será su pe ra vi tá ria em sua ba lan ça co mer ci al.

Isso, con ju ga do com o ele va do ní vel de ino va-
ção tec no ló gi ca que vem sen do in cor po ra do aos seus 
pro ces sos pro du ti vos, faz do Pólo Indus tri al de Ma -
na us um dos mais im por tan tes ins tru men tos de de-
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al da Ama zô nia.

É im por tan te re gis trar o es tu do re a li za do pela
Su fra ma, em par ce ria com a Fun da ção Ge tú lio Var -
gas, so bre as Po ten ci a li da des Re gi o na is, iden ti fi-
can do opor tu ni da des eco no mi ca men te viá ve is, fa ci li-
tan do a im plan ta ção de no vos pro je tos de in ves ti men-
to e opor tu ni da des de ne gó ci os na re gião Ama zô ni ca.

A Zona Fran ca de Ma na us con ti nua atra in do in -
ves ti men tos, con ta com uma ofer ta de mão de obra
tre i na da mu i to fa vo rá vel para ab sor ver no vas tec no lo-
gi as e con tri bui com mais de 60% do to tal da ar re ca-
da ção tri bu tá ria da Re gião Nor te, o que de mons tra
que não se tra ta de um pa ra í so fis cal nem, tam pou-
co, de zona be ne fi ciá ria de fa vo res des ca bi dos.

O Pólo Indus tri al de Ma na us re pre sen ta um
mo de lo de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al que
deve ser apo i a do e in cen ti va do por to dos nós que te -
mos res pon sa bi li da de po lí ti ca, que que re mos o de-
sen vol vi men to da Ama zô nia e o de sen vol vi men to do
Bra sil.

Em ter mos de di ver si da de de pro du ção, de ino -
va ção tec no ló gi ca, de tre i na men to de mão de obra,
de in te ri o ri za ção de be ne fí ci os, de qua li da de de vida,
de pro je tos es tra té gi cos para o de sen vol vi men to re gi-
o nal, de ge ra ção de em pre go, ren da e re ce i ta tri bu tá-
ria, para fi car mos ape nas em al guns in di ca do res es -
sen ci a is, po de mos afir mar que o Pólo Indus tri al de
Ma na us me re ce o res pe i to de to dos nós, de ven do ser 
apo i a do e in cen ti va do.

Te nho ple na con vic ção de que o Go ver no Fe de ral
e, par ti cu lar men te, o Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or dará todo o apo io ne ces-
sá rio ao de sen vol vi men to sus ten tá vel da Ama zô nia.

Aos emi nen tes mem bros do Se na do Fe de ral,
peço o apo io de ci di do para esta ca u sa, que é a ca u sa
do de sen vol vi men to da Ama zô nia e do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a fal ta de sen si bi li da de das au to ri da des
res pon sá ve is pela ge rên cia da nos sa sa ú de pú bli ca
não que rem en xer gar a gra ve cri se que vem afe tan do
o se tor da he mo diá li se, mais es pe ci fi ca men te, a rede
de cen tros e clí ni cas con ve ni a das com o SUS, le van-
do-os à fa lên cia em vir tu de dos ba i xos re pas ses de
va lo res per cen tu a is que con ti nu am sen do apli ca dos
aos pro ce di men tos pa tro ci na dos pelo Sis te ma Úni co
de Sa ú de – SUS para o aten di men to aos pa ci en tes
de do en ças re na is crô ni cas.

Sr. Pre si den te, só nos res ta la men tar que esta
tris te he ran ça do go ver no que pas sou, até a pre sen te
data, não te nha con se gui do sen si bi li zar o atu al go ver-
no; que, ele i to sob a égi de da es pe ran ça, pa re ce não
que rer to mar co nhe ci men to da re a li da de, con si de ran-
do-a ape nas como mais um pro ble ma de ca rá ter me -
ra men te se cun dá rio.

Essas mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te, que re -
pre sen tam a mais pura ex pres são de an gús tia de to -
dos aque les pro fis si o na is de tão im por tan te se tor da
Me di ci na, que, em cada mo men to, as su mem com de -
ter mi na ção, co ra gem e ris co, a no bre res pon sa bi li da-
de de sal var vi das hu ma nas, de le gan do-me a res pon-
sa bi li da de para, em nome de toda a clas se, aqui fa zer
este ape lo ao no bre Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va, no sen ti do de de ter mi nar ur gen tes pro vi dên ci as
jun to ao Mi nis té rio da Sa ú de, para que se dê um bas -
ta nes ta dra má ti ca si tu a ção que vem acar re tan do ine -
vi tá ve is e per sis ten tes di fi cul da des para o aten di men-
to dos pa ci en tes pro vi dos pelo SUS, co lo can do-os em 
ris co de per de rem suas vi das, como ou tro ra acon te-
ce ra em la men tá vel epi só dio, nos idos dos anos 90,
na ci da de de Ca ru a ru – Esta do de Per nam bu co,
como já ti ve mos opor tu ni da de de re lem brar nes ta tri -
bu na.

Mais, Sr. Pre si den te, no go ver no pas sa do, o Mi -
nis té rio da Sa ú de, de for ma pa li a ti va, con ce deu por
in ter mé dio de Por ta ria de nº 1.188, de 26 de ju nho de
2002, uma cor re ção de va lo res em con sul tas mé di cas
em 196%, pas san do de R$2,55 para R$ 7,55, já que o 
re fe ri do va lor es ta va li te ral men te con ge la do des de de
1996, bem como, re a jus te dos aten di men tos de ur -
gên cia e emer gên cia de R$3,16 para R$8,16 e, ain da,
para as con sul tas com ob ser va ção do pa ci en te de
R$7,47 para R$ 12,47.

No en tan to, quan to aos ho no rá ri os mé di cos pa -
gos pelo SUS, para aten di men to de qua tro ho ras por
um pa ci en te em he mo diá li se, con ti nu am con ge la dos
em va lor pró xi mo a R$6,00! Con ve nha mos, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa inad mis sí vel re-

mu ne ra ção que bem de mons tra a fal ta de sen si bi li da-
de evi den ci a da pelo Go ver no an te ri or e la men tá vel
con se qüen te aco mo da ção do atu al go ver no, para
com o se tor e os pro fis si o na is des ta im por tan te área
da sa ú de, não po de rá per sis tir pois se ca rac te ri za
como uma afron ta e hu mi lha ção, no ta da men te para
aque les pro fis si o na is que la bu tam co ti di a na men te
com es me ro, de di ca ção e alta qua li fi ca ção téc ni ca.

São va lo res, como já dis se, inad mis sí ve is, Sr.
Pre si den te! Pre ço como este só com pa ra do o ser vi ço
de he mo diá li se aos ser vi ços de um en gra xa te para
lus trar um par de sa pa tos em ape nas cin co mi nu tos.

O Pre si den te Lula não pode e não deve con cor dar
com a con ti nu i da de des te es ta do de co i sas, daí a nos sa
pre sen ça, nes ta tri bu na, para le var a ma ni fes ta ção e o
re pú dio da nos sa per ple xi da de, como for ma de pro tes to
de uma ca te go ria de pro fis si o na is que luta, no dia a dia,
na de fe sa da vida hu ma na e, di an te des ta si tu a ção, se
sen tem hu mi lha dos e en xo va lha dos.

A clas se mé di ca bra si le i ra, e prin ci pal men te os
es pe ci a lis tas no ramo da ne fro lo gia, atra vés des te
Par la men tar, de se jam, com esta ma ni fes ta ção, ex-
pres sar o seu des con ten ta men to por esse tra ta men to
de for ma dis cri mi na tó ria. Mes mo as sim, es ses pro fis-
si o na is con ti nu am aten den do, não obs tan te o pa ga-
men to vil que se quer ga ran te as suas pró pri as so bre-
vi vên ci as.

A ade qua ção da ta be la de ho no rá ri os pro fis si o-
na is no se tor da he mo diá li se é uma pro vi dên cia ur -
gen te, até para ga ran tir uma qua li da de dos pro ce di-
men tos mé di cos aos pa ci en tes do SUS, para que os
mes mos não se de te ri o rem, ou, sim ples men te, os ne -
fro lo gis tas se jam com pul so ri a men te obri ga dos a
aban do nar a sua pro fis são.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não vejo
nis so uma ame a ça, mas sim ples men te uma co lo ca-
ção re a lis ta di an te de fa tos con cre tos. A si tu a ção está
cada vez mais se tor nan do in sus ten tá vel!

Con ti nu an do, Sr. Pre si den te, ape sar dos múl ti-
plos au men tos de in su mos im por ta dos, sa lá ri os de
fun ci o ná ri os, tri bu tos, água, luz, te le fo ne, etc., os cen -
tros e clí ni cas de ciá li se não re ce be ram ab so lu ta men te
ne nhum acrés ci mo de per cen tu a is em 2002, quem in -
ves tiu, quem se sa cri fi cou, quem se qua li fi cou e mo-
der ni zou-se per deu, pois hoje se paga fi nan ci a men to
em dó lar a R$3,10 ,quan do an te ri or men te era R$1,70.

Quem as su miu com pro mis sos de pa ga men tos
men sa is, re a jus ta dos pelo câm bio, jun to às mul ti na ci-
o na is que dis põem de com pe ten tes ad vo ga dos de
co bran ça para exe cu tar ne fro lo gis tas e clí ni cas en di-
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vi da das, fi cou com pro ble mas. A si tu a ção tor nou-se
mais pre cá ria.

Como en ten der tal tra ba lho? Sr. Pre si den te, o
ne fro lo gis ta ne ces si ta re cor rer a ban cos ofi ci a is, a fi-
nan ce i ras, ou até mes mo a agi o tas para ob ter ca pi tal
de giro para fi nan ci ar sua clí ni ca, sob pena de ser ta -
cha do de omis so, de ir res pon sá vel e de ou tros qua li fi-
ca ti vos, ou ter o seu equi pa men to apre en di do por ina -
dim plên cia, ope rar no ver me lho, co le ci o nar pre ju í zos
e dí vi das cada vez ma i o res.

Ci ta mos como, por exem plo, uma clí ni ca de Por-
to Ale gre – CLINIRIM – de ve do ra de um mi lhão de re -
a is ao INSS, ten do fe i to Re fis para par ce lar seu enor -
me dé bi to. Ocor re que a Clí ni ca paga 1,2% do seu fa -
tu ra men to bru to ao INSS, de acor do com as re gras do 
Re fis, mas sua dí vi da é cor ri gi da pela taxa Se lic de
1,8% ao mês. Assim a dí vi da não pára de cres cer,
mes mo com amor ti za ção de 1,2% de sua re ce i ta bru -
ta men sal.

O exem plo aci ma ilus tra, Sr. Pre si den te, a si tu a-
ção de quem atra sa o INSS para se fi nan ci ar sem re -
cor rer a ban cos. Já o que bus ca o ban co pa de ce ta -
xas men sa is de ju ros de 5 a 8 % ao mês, que in vi a bi li-
zam qual quer en ti da de sé ria.

E há os que já não têm mais cré di to ban cá rio e
são fi nan ci a dos pe las mul ti na ci o na is de equi pa men-
tos, tam bém pa gan do ju ros ex tor si vos.

Fi nal men te, há os que não vão a ban cos, não
com pram equi pa men tos a pra zo de mul ti na ci o na is,
ten do como par ce i ros do in for tú nio os for ne ce do res
de ma te ri a is des car tá ve is, que são pa gos de for ma
pos sí vel, quan do o são, até a oca sião em que o cré di-
to lhes é cor ta do. A fal ta de ma te ri a is cam pe ia, com
sor te, por ve zes ob ti dos por em prés ti mo de uma clí ni-
ca ami ga, mas tudo sob enor me ten são pelo em ba ra-
ço so cli ma cri a do. Há mi lha res de vi das a se rem pre -
ser va das e, tam bém, cre do res que en ca mi nham para 
Car tó rio de Pro tes tos, tí tu los não pa gos em todo o
san to dia. Mas será, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, uma si tu a ção com pa tí vel com o tra ba lho de
quem se de di ca a pro fis são de sal var vi das hu ma-
nas? Ace i tar essa si tu a ção pa re ce-nos ma so quis mo
de quem não tem mais nada a fa zer, se não aguar dar
a mor te che gar.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, o nos so ape lo su -
ge re as con di ções para a bus ca da me lho ria e da qua -
li da de do tra ta men to dis pen sa do pa ci en tes re na is
crô ni cos e a so bre vi vên cia dos Cen tros de Diá li se que 
pres tam ser vi ços ao SUS.

O que nos pre o cu pa, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, como Mem bro des te Par la men to, é o pro -

ces so de ex clu são so ci al e de aban do no em que es tão
os pa ci en tes re na is crô ni cos, à pro por ção em que
ocor re um sig ni fi ca ti vo au men to dos in su mos usa dos
em diá li se, dos tri bu tos e dos cus tos oca si o na dos pe -
los atra sos per ma nen tes com fo lhas sa la ri a is, sem que 
se pro ces se a ne ces sá ria re com po si ção de va lo res em 
ta be las por par te do Mi nis té rio da Sa ú de para en con-
trar a so lu ção ade qua da a esse gra ve pro ble ma.

O que nos pre o cu pa é que gran de par te dos equi -
pa men tos, pe ças de re po si ção, di a li sa do res, li nhas de
me di ca men tos usa dos em diá li se são im por ta dos, co ta-
dos em dó lar, ten do sido ví ti mas de subs tan ci al ma jo ra-
ção com a re cen te des va lo ri za ção do real fren te ao dó -
lar. Ou tros cus tos do tra ta men to tam bém vêm so fre an-
do ma jo ra ção, ge ran do uma si tu a ção in sus ten tá vel. Em
Bra sí lia, duas Uni da des si tu a das em hos pi ta is pú bli cos
(Hos pi tal Re gi o nal de So bra di nho e Hos pi tal Re gi o nal
de Ta gua tin ga) es ti ve ram na imi nên cia de cer rar suas
por tas por fal ta de con di ções ma te ri a is para con ti nu ar o
aten di men to. São vá ri as as ci da des bra si le i ras, Sr. Pre -
si den te, que vêm no ti ci an do essa si tu a ção caó ti ca do
ver da de i ro es ta do de in sol vên cia das clí ni cas es pe ci a li-
za das em he mo diá li se, em es pe ci al aque las con ve ni a-
das com o SUS.

A per sis tir esse es ta do de co i sas, cer ta men te
ocor re rão tra gé di as. Um con tin gen te con si de rá vel de
pro fis si o na is la bu tam nos 550 cen tros de diá li se, des -
de mé di cos, en fer me i ros, téc ni cos em en fer ma gem,
aten den tes, pes so al ad mi nis tra ti vo, lim pe za, ma nu-
ten ção e se gu ran ça, to dos tes te mu nham a exa us tão
fi nan ce i ra das suas uni da des, e a con cre ti za ção de
uma tra gé dia tan tas ve zes pro cla ma da, mas que ago -
ra está pres tes a acon te cer: o en cer ra men to das uni -
da des de diá li se ca u sa das por in sol vên cia fi nan ce i ra,
ou seja, por fal ta de con di ções para o pa ga men to de
for ne ce do res e fun ci o ná ri os.

Di an te des se qua dro, o Mi nis té rio da Sa ú de in -
sis te em ale gar a es cas sez de re cur sos, só que tais
re cur sos não fal ta ram para a re com po si ção de cus tos
em ou tras áre as da sa ú de pú bli ca que ob ti ve ram re -
cen tes re a jus tes.

A res pon sa bi li da de so ci al dos ne fro lo gis tas bra -
si le i ros, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ain da
está con se guin do im pe dir o pior, não que ren do de
modo ne nhum in ter rom per as ati vi da des pro fis si o na-
is, pois res pon dem por mais de 55.000 vi das no País.
Mas até quan do ha ve rá essa ca pa ci da de fi nan ce i ra?

Para fi na li zar Sr. Pre si den te, sem uma cor re ção
ime di a ta com va lo res ade qua dos da ta be la de he mo-
diá li se, cor re-se o ris co des te tão im por tan te se tor ser 
in vi a bi li za do, um se tor que tan to in ves tiu em qua li da-
de acre di tan do que o Mi nis té rio da Sa ú de cum pris se
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o seu pa pel, hon ran do com pro mis sos ade qua dos à
re com po si ção de cus tos com todo o sis te ma. As pe -
que nas e mé di as clí ni cas que hoje são res pon sá ve is
pela gran de ma i o ria do aten di men to ao re nal crô ni co
bra si le i ro, en con tram-se ab so lu ta men te des ca pi ta li-
za das, exa u ri das e pe dem so cor ro para con ti nu ar sua 
mis são de dar uma me lhor qua li da de de vida a mi lha-
res de pa ci en tes re na is crô ni cos e re na is agu dos,
que, sem uma diá li se pró xi ma e efi caz, vão pro cu rar a 
rede hos pi ta lar para in ter na ção; mas não en con tran-
do a he mo diá li se, com cer te za en con tra rão a mor te.

As au diên ci as pú bli cas re a li za das fo ram re ver ti-
das de ob je ti vi da de e de re le van tes pro po si ções, ra-
zão pela qual o re la tó rio do emi nen te Se na dor Mão
San ta aca ta tais pro po si ções para o bem de to dos
aque les que ne ces si tam da he mo diá li se para vi ver.

Daí o meu ape lo como mé di co e Se na dor da Re -
pú bli ca ao nos so Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va,
em quem sem pre con fi a mos e de po si ta mos as nos -
sas es pe ran ças.

Era o que ti nha a di zer
Mu i to obri ga do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho à Tribu na des ta Casa para no dia
de hoje, 8 de ju lho de 2003, pres tar a mi nha ho me na-
gem aos 21 anos de exis tên cia da UNIR  – Uni ver si-
da de Fe de ral de Ron dô ni, cri a da pela Lei nº 7.011, de 
8 de ju lho de 1982. Insti tu i ção, Se nhor Pre si den te,
plu ri dis ci pli nar, for ma do ra de qua dros pro fis si o na is,
de pes qui sa, de ex ten são e, de cul ti vo do sa ber hu -
ma no tem con tri bu í do du ran te a sua tra je tó ria com um 
ad mi rá vel tra ba lho a ser vi ço do sa ber ci en tí fi co puro e 
apli ca do ao pro gres so da so ci e da de do meu Esta do
de Ron dô nia.

A UNIR  –  é o re sul ta do do es for ço de uma so ci-
e da de ama zô ni ca que mes mo na épo ca em que Ron -
dô nia ain da Ter ri tó rio, pre sen tes es ta vam al guns mo -
vi men tos de ati vi da des uni ver si tá ri as o que vi ri am se
ca rac te ri zar como se men tes do en si no su pe ri or da
nos sa uni ver si da de.

Nos idos dos anos 70, vá ri as uni ver si da des de
ou tros es ta dos es ti ve ram no en tão Ter ri tó rio Fe de ral
de Ron dô nia, de sen vol ven do cur sos de li cen ci a tu ra,
como a Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul,
for man do pro fes so res para as áre as de Ge o gra fia,
Le tras, Artes Plás ti cas e Ciên ci as.

Impor tan te, tam bém des ta car, a pre sen ça da
Uni ver si da de Fe de ral do Acre que mi nis trou cur sos
de Li cen ci a tu ra Cur ta em Pe da go gia, no Mu ni cí pio de 
Gu a ja rá Mi rim, atu a va tam bém, na re a li za ção de con -

cur sos ves ti bu la res, em Ron dô nia, para alu nos bol-
sis tas que pre ten di am cur sar aque la uni ver si da de na
ci da de de Rio Bran co ca pi tal da que le Esta do.

Con tu do, a mais efe ti va das atu a ções se deu
com a im plan ta ção do Nú cleo de Edu ca ção da Uni -
ver si da de Fe de ral do Pará, de sen vol ven do ati vi da des
aca dê mi cas de for ma per ma nen te.

Era o iní cio de tudo, o rit mo de cres ci men to da
po pu la ção ace le ra va-se de for ma subs tan ci al no an ti-
go Ter ri tó rio na dé ca da de 70, onde se re gis tra va um
dos ma i o res flu xos mi gra tó ri os da épo ca.

Com base na gran de ne ces si da de de
mão-de-obra es pe ci a li za da para o pro ces so de de-
sen vol vi men to do en tão Ter ri tó rio que ca mi nha va a
pas sos lar gos para a sua eman ci pa ção po lí ti ca ins ti-
tu ci o nal, foi cri a da na ci da de de Por to Ve lho, por meio
de Lei Mu ni ci pal nº 108, de 8 de ju lho de 1975, mo di fi-
ca da pela Lei nº 125, de 1º de de zem bro de 1976, a
Fun da ção Cen tro de Ensi no Su pe ri or de Ron dô nia  –
FUNDACENTRO, su per vi si o na da pela Pre fe i tu ra Mu -
ni ci pal de Por to Ve lho.

Esta Fun da ção após con se guir a sua re gu la ri-
za ção pe ran te o Mi nis té rio da Edu ca ção ob te ve ini ci-
al men te au to ri za ção para o fun ci o na men to dos Cur -
sos de Admi nis tra ção, Ciên ci as Eco nô mi cas e Ciên ci-
as Con tá be is, sen do ofe re ci das 150 va gas, con tan do
ini ci al men te com um qua dro do cen te de 72 pro fes so-
res, con tra ta dos sob o re gi me da CLT.

Com o ad ven to do Esta do de Ron dô nia pela Lei
Com ple men tar nº 47, de 22 de zem bro de 1981 – cres -
ce a im pe ri o sa ne ces si da de da cri a ção da Uni ver si-
da de Fe de ral de Ron dô nia, que nas ce um ano de po is
sob a égi de do de se jo con ti nu a do de ser uma Uni ver si-
da de li vre au tô no ma e di fe ren ci a da, aten ta aos in te res-
ses ama zô ni cos, com pro mis sa da com a res pon sa bi li da-
de da cres cen te bus ca do apri mo ra men to, do co nhe ci-
men to hu ma no e so ci al, e, da pes qui sa ci en tí fi ca-tec no-
ló gi ca vol ta da para as ações de mo crá ti cas, eco nô mi cas
e da jus ti ça so ci al.

A Unir in cor po rou os cur sos já exis ten tes e o pa -
tri mô nio da Fun da cen tro,  como tam bém, seus es tu-
dan tes, pro fes so res e todo seu qua dro téc ni co-ad mi-
nis tra ti vo.

Com a sua cri a ção, as ati vi da des do Ensi no Su -
pe ri or até en tão de sen vol vi das pelo Nú cleo da Uni -
ver si da de Fe de ral do Pará, fo ram se ex tin guin do gra -
da ti va men te, ten do a Unir acres cen ta do ao seu cur rí-
cu lo aca dê mi co os Cur sos de Li cen ci a tu ra Ple na em
Edu ca ção Fí si ca, Pe da go gia , Ma te má ti ca, Ge o gra-
fia, His tó ria, e Le tras , no sen ti do de aten der às ne-
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ces si da des do Esta do, no que se re fe re à área edu ca-
ci o nal.

A Unir – Se nhor Pre si den te, du ran te a sua tra je-
tó ria tem sa bo re a do vi tó ri as e en fren ta do inú me ras
di fi cul da des, po rém, sem nun ca ter de i xa do de obe -
de cer com res pon sa bi li da de seu com pro mis so ina ba-
lá vel de ser vir aos in te res ses de Ron dô nia, da Ama -
zô nia e do Bra sil.

Para a so ci e da de do Esta do de Ron dô nia a Unir
sim bo li za a for ça in con ti da e a fir me za do pro pó si to
dos seus des bra va do res; como se fos se a guar diã e o
re du to do pen sa men to ama zô ni co que dis pen sa car ti-
lhas pela im po si ção de va lo res e de con du tas. Nela,
Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do-
res, tri lha com cer te za o fu tu ro da Ama zô nia e da so -
be ra nia na ci o nal.

A in can sá vel luta pela me lho ria de suas con di-
ções pas sa, por tan to, por dois ní ve is: um, en quan to
in te gran te da co mu ni da de uni ver si tá ria bra si le i ra, es -
va zi a da por in te res ses alhe i os para quem não in te-
res sa o de sen vol vi men to de nos sos cé re bros; ou tro,
pe las suas es pe ci fi ci da des, pela sua lo ca li za ção e
por se tra tar de um pro je to ain da in ci pi en te e com vas -
to po ten ci al de de sen vol vi men to.

A Unir terá que ser in te gra da no con tex to de
uma aten ção es pe ci al. Incor po ra da no ce ná rio ama -
zô ni co, ela já de mons trou ter con di ções de se tor nar
um cen tro de ex ce lên cia de co nhe ci men to de uma re -
gião que des per ta in te res ses ex ter nos nem sem pre
atre la dos ao nos so pro je to de país en quan to na ção
in de pen den te.

A nos sa his tó ria e o fu tu ro da nos sa ge o gra fia
de pen dem do ar dor des sa mo ci da de que hoje ao pas -
sar pe los ban cos aca dê mi cos da Unir de se ja pôr em
prá ti ca os seus imen sos po ten ci a is. A cri se nas uni -
ver si da des pú bli cas bra si le i ras e a mín gua da UNIR
po dem sig ni fi car abrir mão des sa mes ma his tó ria e
des sa ge o gra fia. Po rém, as ge ra ções do fu tu ro não
nos per do a rão.

Hoje a nos sa uni ver si da de com ple ta a sua ma i-
o ri da de, – “21 anos de exis tên cia”, tem à fren te o Dou -
tor Ene Gló ria da Sil ve i ra, como seu Re i tor, ele i to de -
mo cra ti ca men te pela von ta de da co mu ni da de uni ver-
si tá ria, aliás, pela se gun da vez, é bem ver da de, que
os pro ble mas en fren ta dos nes sa sua nova ges tão e
nes ses no vos tem pos são com ple xos em vir tu de da
atu al con jun tu ra na ci o nal. Po rém, den tro do pos sí vel
tem pro cu ra do ge ren ci ar com exu be ran te zelo os 19
(de ze no ve) Cur sos de Gra du a ção, nas áre as das
ciên ci as, exa tas, mé di cas, hu ma nas e so ci a is dis tri-

bu í dos no Cam pus Cen tral de Por to Ve lho e, em mais 
cin co Cam pus re gi o na is em ou tras ci da des.

A gra du a ção da UNIR re ú ne mais es pe ci fi ca-
men te, 4.710 es tu dan tes nas di fe ren tes áre as, sen do
que a pós-gra du a ção aten de a 130 es tu dan tes, con -
tan do com 338 do cen tes que de sem pe nham fun ções
per ma nen tes e pro vi só ri as dos qua is 27 dou to res,
109 mes tres, 108 es pe ci a lis tas e 94 gra du a dos ten do
um o apo io téc ni co– ad mi nis tra ti vo de 328 ser vi do res
e es ta giá ri os aca dê mi cos. Con tan do ain da, com uma
bi bli o te ca de um acer vo de qua se 60 mil li vros, além,
dos qua se 2.000 pe rió di cos que se pres tam a atu a li-
zar os es tu dan tes e os do cen tes e de ma is pro fis si o-
na is com o que de mais mo der no tem sido pro du zi do
nas di fe ren tes áre as do en si no e da pes qui sa.

Ape sar de todo o her cú leo es for ço em man ter a
nos sa UNIR de pé e em in ten so mo vi men to, não po -
de mos nos fur tar à fu nes ta re a li da de que  ame a ça o
ho ri zon te das uni ver si da des pú bli cas.

O de sa pre ço pela uni ver si da de pú bli ca bra si le i-
ra se in se re em um pro ces so mais abran gen te, o do
des mon te do Esta do e a trans fe rên cia do pa tri mô nio
pú bli co para as mãos do mer ca do.

Por tan to, nes te ani ver sá rio é um mo men to fe liz
para di zer à Na ção aqui des ta tri bu na do que de se-
jam os alu nos, os pro fes so res e os ser vi do res da
nos sa uni ver si da de, nada mais, do que a nos sa uni -
ver si da de pos sa con ti nu ar a bus car o co nhe ci men to
que per mi ta a ma nu ten ção no fu tu ro, da in te gri da de
na ci o nal; es pe ro que aque les que com põem a UNIR 
con ti nu em a man ter a for te cor re la ção com as ca-
rac te rís ti cas do pro ces so de ocu pa ção de Ron dô nia
como um Esta do da Ama zô nia e sín te se do nos so
País.

Ao en cer rar es tas pa la vras, que ro ex pres sar o
meu tes te mu nho e ad mi ra ção pela Uni ver si da de Fe -
de ral de Ron dô nia; pela for ça de luta des sa gran de
co mu ni da de, ten do a cer te za de que o novo Go ver-
no do Pre si den te Lula le va rá em con ta, prin ci pal-
men te, os be ne fí ci os de uma uni ver si da de viva, pre -
sen te, atu an te, ama zô ni ca e, so bre tu do, bra si le i ra.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do. – Amir Lan do.

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 de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te:
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ORDEM DO DIA
1

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 161,

DE 1989-COMPLEMENTAR
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 523, de 2003 – art. 336, II)
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Subs ti tu ti vo da
Câ ma ra 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), que dis põe so bre o Impos to So bre
Ser vi ços de Qu al quer Na tu re za, de com pe tên cia
dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral, e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 688, de 2003, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá, pela apro va ção par ci al do Subs ti tu ti vo da Câ-
ma ra, e pela re je i ção de ex pres sões e dis po si ti vos
que re la ci o na.

2

MENSAGEM Nº 70, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 70, de 2003 (nº 102/2003, 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 Mar ce lo
Andra de de Mo ra es Jar dim, 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 da Po lô nia.

3

MENSAGEM Nº 110, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 110, de 2003 (nº 216/2003, 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 Car los
Au gus to Rego San tos Ne ves, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Espe ci al
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la-
ti va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to
à Fe de ra ção da Rús sia, exer cer o de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca do Ca za quis tão.

4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 10, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 10, de 2003 (nº 1.488/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do
so bre Su pres são de Vis tos em Pas sa por tes Di plo má-
ti cos, Espe ci a is e de Ser vi ço en tre os Go ver nos dos
Pa í ses Mem bros da Co mu ni da de dos Pa í ses da Lín -
gua Por tu gue sa, ce le bra do em Ma pu to, em 17 de ju -
lho de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 588, 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 Edu ar do Aze re do.

5

REQUERIMENTO Nº 524, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
524, de 2003, do Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, so li-
ci tan do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 202, de 2003, com os Pro je tos de Lei do Se -
na do nºs 292, 386 e 614, de 1999, que já se en con-
tram apen sa dos, 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 35 
mi nu tos.)

(OS 14967/03)

----------------

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

 SENADOR JOSÉ SARNEY

8-7-2003
ter ça-fe i ra

9h30 – Insta la ção da Co mis são Mis ta para ana li sar
o pro je to so bre por te de ar mas, com as pre sen ças
do De pu ta do João Pa u lo Cu nha e do Mi nis tro Már -
cio Tho maz Bas tos, da Jus ti ça

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

21h – Jan tar em co me mo ra ção aos 70 anos do
Emba i xa dor Pa u lo Tar so Fle cha de Lima SHIS QI 5
– Chá ca ra 52 – Lago Sul.
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Ata da 7ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 9 de ju lho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Ro meu Tuma,
De mós te nes Tor res, da Sra. Íris de Ara ú jo e do Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho

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 – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca re pa – Ante ro Paes 
de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães – Anto 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 – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
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 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 nel Pa van – 
Lú cia Vâ nia – Luiz Ota vio – Mão San ta – Mar co Ma ci-
el – Mo za ril do Ca val can ti – Ney Su as su na – Osmar
Dias – Pa pa léo Paes – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – 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 – Re nil do San ta na – Ro-
ber to Sa tur ni no – Ro dolp ho Tou ri nho – Ro me ro Jucá
– Ro meu Tuma – Ro se a na Sar ney – Sér gio Ca bral –
Sér gio Gu er ra – Sér gio Zam bi a si – Serys Slhes sa ren-
ko – Sibá Ma cha do – Te o to nio Vi le la Fi lho – 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 70 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
pas so a ler.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 272, DE 2003

Dá nova re da ção ao § 3º do art. 20
da Lei nº 8.742, de 7 de de zem bro de
1993.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de

de zem bro de 1993, que dis põe so bre a or ga ni za ção
da as sis tên cia so ci al e dá ou tras pro vi dên ci as, pas sa
a vi go rar com a se guin te re da ção:

“§ 3º Con si de ra-se in ca paz de pro ver a 
ma nu ten ção da pes soa por ta do ra de de fi-
ciên cia ou ido sa a fa mí lia cuja ren da men sal
per ca pi ta seja in fe ri or a 1 (um) sa lá rio mí -
ni mo.” (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 Orgâ ni ca da Pre vi dên cia So ci al (LOAS) de 
que tra ta a Lei nº 8.742, de 7-12-1993, de ter mi na, em
seu art. 20, que “o be ne fí cio de pres ta ção con ti nu a da
é a ga ran tia de 1 (um) sa lá rio mí ni mo men sal à pes -
soa por ta do ra de de fi ciên cia e ao ido so com 70 (se -
ten ta) anos ou mais e que com pro vem não pos su ir
me i os de pro ver a pró pria ma nu ten ção e nem tê-la
pro mo vi da por sua fa mí lia.”

E o seu § 3º de fi ne essa fa mí lia como sen do
aque la cuja ren da per ca pi ta seja in fe ri or a 1/4 (um
quar to) do sa lá rio mí ni mo ou seja: R$60,00 (ses sen ta
re a is), atu al men te.

Ora, con sa grar em lei, que uma fa mí lia pos sa se 
man ter com im por tân cia men sal in fe ri or a R$60,00
por in di ví duo é, no mí ni mo, mal da de. E, se essa fa mí-
lia ain da con ta, en tre seus mem bros, com um ido so
de mais de 70 anos ou com um de fi ci en te, é uma per -
ver si da de.

Aos 70 anos, além de ser re co nhe ci da como in -
ca paz de pro ver sua pró pria ma nu ten ção, é co mum
que uma pes soa es te ja a con su mir me di ca men tos
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além de ou tros cu i da dos, o que au men ta o seu cus te-
io. A ma nu ten ção do de fi ci en te é ain da mais cus to sa,
de pen den do da na tu re za e do grau de sua de fi ciên-
cia. E quan do a pes soa as so cia as duas con di ções –
a de ido so e de fi ci en te –, o que não é tão raro?

A re for ma da Pre vi dên cia em exa me no Con-
gres so Na ci o nal, com cer te za, irá pro ver os me i os ne -
ces sá ri os a que se jam cor ri gi das tais in jus ti ças, con -
tri bu in do para uma me lhor des ti na ção dos seus re cur-
sos.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Pe dro
Si mon.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA.

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dis põe so bre a or ga ni za ção da
Assis tên 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:
....................................................................................

Art. 20. O be ne fí cio de pres ta ção con ti nu a da é a
ga ran tia de 1 (um) sa lá rio mí ni mo men sal à pes soa
por ta do ra de de fi ciên cia e ao ido so com 70 (se ten ta)
anos ou mais e que com pro vem não pos su ir me i os de 
pro ver a pró pria ma nu ten ção e nem de tê-la pro vi da
por sua fa mí lia.

§ 1º Para os efe i tos do dis pos to no ca put, en ten-
de-se por fa mí lia a uni da de mo no nu cle ar, vi ven do sob 
o mes mo teto, cuja eco no mia é man ti da pela con tri bu-
i ção de seus in te gran tes.

§ 2º Para efe i to de con ces são des te be ne fí cio, a
pes soa por ta do ra de de fi ciên cia é aque la in ca pa ci ta-
da para a vida in de pen den te e para o tra ba lho.

§ 3º Con si de ra-se in ca paz de pro ver a ma nu ten-
ção da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia ou ido sa a fa -
mí lia cuja ren da men sal per ca pi ta seja in fe ri or a 1/4
(um quar to) do sa lá rio mí ni mo.

§ 4º O be ne fí cio de que tra ta este ar ti go não
pode ser acu mu la do pelo be ne fi ciá rio com qual quer
ou tro no âm bi to da se gu ri da de so ci al ou de ou tro re gi-
me, sal vo o da as sis tên cia mé di ca.

§ 5º A si tu a ção de in ter na do não pre ju di ca o di -
re i to do ido so ou do por ta dor de de fi ciên cia ao be ne fí-
cio.

§ 6º A de fi ciên cia será com pro va da atra vés de
ava li a ção e la u do ex pe di do por ser vi ço que con te
com equi pe mul ti pro fis si o nal do Sis te ma Úni co de Sa -

ú de (SUS) ou do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al
(INSS), cre den ci a dos para esse fim pelo Con se lho
Mu ni ci pal de Assis tên cia So ci al.

§ 7º Na hi pó te se de não exis ti rem ser vi ços cre -
den ci a dos no Mu ni cí pio de re si dên cia do be ne fi ciá rio,
fica as se gu ra do o seu en ca mi nha men to ao Mu ni cí pio
mais pró xi mo que con tar com tal es tru tu ra.

Art. 21. O be ne fí cio de pres ta ção con ti nu a da
deve ser re vis to a cada 2 (dois) anos para ava li a ção
da con ti nu i da de das con di ções que lhe de ram ori-
gem.

§ 1º O pa ga men to do be ne fí cio ces sa no mo-
men to em que fo rem su pe ra das as con di ções re fe ri-
das no ca put, ou em caso de mor te do be ne fi ciá rio.

§ 2º O be ne fí cio será can ce la do quan do se
cons ta tar ir re gu la ri da de na sua con ces são ou uti li za-
ção.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os re que ri men tos li dos se rão vo ta dos após a
Ordem do Dia.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 547, DE 2002

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 as
Emen das de Ple ná rio nº 2, 3, 4 e 5 apre sen ta das ao
PLC nº 105, DE 2002, que “Dis põe so bre o Sis te ma
Na ci o nal de Se men tes e Mu das e dá ou tras pro vi den-
ci as”.

Sala das Co mis sões, 8 de ju lho de 2003. – Mão
San ta, Pre si den te – Rol dolp ho Tou ri nho, Re la tor –
Alo i zio Mer ca dan te – Ana Jú lia Ca re pa – 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 – Fer nan do Be -
zer ra – 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 – Lú cia Vâ nia – Pa trí cia Sa -
bo ya Go mes.

REQUERIMENTO Nº 548, 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 27, de 2003, que “Res ta be le ce a Re so lu ção nº 8,
de 2001, do Se na do Fe de ral (Au to ri za o Ban co do
Nor des te do Bra sil S/A – BNB a con tra tar ope ra ção de 
cré di to ex ter no no va lor de US$150,000,000.00 (cen -
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to e cin qüen ta mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos),
de prin ci pal, jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de De-
sen vol vi men to – BID, des ti na da ao fi nan ci a men to par -
ci al do Pro gra ma de Expan são de Mer ca dos para Pe -
que nas e Mé di as Empre sas – PEM”.

Sala das Co mis sões, 8 de ju lho de 2003. – Mão
San ta, Pre si den te – Pa trí cia Sa bo ya Go mes, Re la-
to ra – Ana Jú lia Ca re pa – 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 – Fer nan do Be zer ra – 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 – Ro dolp ho Tou ri nho – Lú cia Vâ nia.

REQUERIMENTO Nº 549, 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 a MSF
nº 37, 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, no va lor equi va len te a até US$404,040,000.00
(qua tro cen tos e qua tro mi lhões e qua ren ta mil dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a 
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na ci o-
nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to - BIRD, no
âm bi to do Se gun do Emprés ti mo Pro gra má ti co de
Ajus te do Se tor Pú bli co - Re for ma Fis cal (PSAL)”.
Pro je to de Re so lu ção nº 29, de 2003.

Sala das Co mis sões, 8 de ju lho de 2003. – Mão
San ta, Pre si den te even tu al  – Fer nan do Be zer ra,
Re la tor – Alo i zio Mer ca dan te – Ana Jú lia Ca re pa –
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 – 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 – Ro dolp ho Tou ri nho – Lú cia Vâ nia – Pa trí-
cia Sa bo ya Go mes.

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
des pa cha do à Mesa para de ci são, nos ter mos do art.
216, in ci so III, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 550, DE 2003

So li ci ta in for ma ções so bre es tu do
con tra ta do pelo BNDES.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i-

ção Fe de ral, e no art. 216 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, so li ci to a Vos sa Exce lên cia seja en -

ca mi nha do, ao Sr. Mi nis tro do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio, o se guin te pe di do de in for ma-
ções:

Em ju nho de 2002, o Ban co Na ci o nal de De sen-
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES), a par tir de
acor do efe ti va do com o Mi nis té rio do Meio Ambi en te
e o Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão,
con tra tou, por meio de li ci ta ção, a re a li za ção de es tu-
dos para a iden ti fi ca ção e ava li a ção es tra té gi ca dos
po ten ci a is im pac tos am bi en ta is e so ci o e co nô mi cos
agre ga dos de in ves ti men tos nos Ei xos da Ama zô nia
– Ma de i ra/Ama zo nas e Arco Nor te – e no Eixo Oes te.
Na épo ca, en ten deu-se que se fa zia ne ces sá ria a
aná li se mais de ta lha da dos Ei xos Na ci o na is de Inte -
gra ção e De sen vol vi men to no que se re fe re aos im -
pac tos de cor ren tes da im plan ta ção do con jun to de in -
ves ti men tos pre vis tos prin ci pal men te para a Ama zô-
nia. Nes sa aná li se mais de ta lha da, a di men são am bi-
en tal se ria ele va da ao mes mo ní vel dos pa râ me tros
so ci o e co nô mi cos. A in ten ção era que o es tu do con-
tra ta do pelo BNDES re sul tas se em um port fo lio aper -
fe i ço a do dos Ei xos, in cor po ran do even tu al men te al te-
ra ções nos pro je tos ori gi na is e ações mi ti ga do ras dos 
im pac tos am bi en ta is iden ti fi ca dos.

Di an te do ex pos to e, no uso da atri bu i ção do
Con gres so Na ci o nal de acom pa nha men to per ma-
nen te das po lí ti cas pú bli cas a car go do Go ver no fe de-
ral, re que i ro des te Mi nis té rio, ao qual se vin cu la o
BNDES, que me se jam in for ma dos:

1. se o su pra ci ta do es tu do já foi fi na li-
za do;

2. em caso de res pos ta ne ga ti va ao
item 1, as ra zões pe las qua is o es tu do não
foi ain da fi na li za do;

3. em caso de res pos ta afir ma ti va ao
item 1, os re sul ta dos com ple tos do es tu do
(có pia na ín te gra do pro du to fi nal do es tu do
con tra ta do).

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Se na-
do ra Ro se a na Sar ney.

(À Mesa para de ci são).

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia de sig na os Srs. Se na do res
Alme i da Lima e Au gus to Bo te lho para in te gra rem,
como ti tu lar e su plen te, res pec ti va men te, a re fe ri da
Co mis são, nos ter mos do ex pe di en te que aca ba de
ser lido.

So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:
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OFÍ CIO Nº 113/03 – GLPDT

Bra sí lia, 8 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên cia

que fo ram de sig na dos para com por a Co mis são Mis ta
Espe ci al, “Des ti na da a fis ca li zar, em todo ter ri tó rio
na ci o nal, a pos se, o por te e a co mer ci a li za ção de ar -
mas e mu ni ções, como ti tu lar o Se na dor Alme i da
Lima e como su plen te o Se na dor Au gus to Bo te lho”.

Ao en se jo re no vo pro tes to de ele va da es ti ma e 
con si de ra ção. – Se na dor, Jef fer son Pé res, Lí der
do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia de sig na os Srs. Se na do res
Alme i da Lima e Au gus to Bo te lho para in te gra rem,
como  ti tu lar e su plen te, res pec ti va men te, a re fe ri da
Co mis são, nos ter mos do ex pe di en te que aca ba de
ser lido.

So bre a mesa ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

OFÍ CIO Nº 718L-PFL/03

Bra sí lia, 8 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Mar cos Abra mo de i xa de in te grar, como mem bro su -
plen te, a Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to
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”.

Aten ci o sa men te, _ De pu ta do José Car los Ale -
lu ia, Lí der do PFL.

OF/GAB/I/Nº 613

Bra sí lia, 9 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Her mes Par ci a nel lo de i xa de in te grar, na qua li da de
de Su plen te, a  Co mis são Par la men tar Mis ta de
Inqué ri to des ti na da a apu rar as res pon sa bi li da des so -
bre Eva são de Di vi sas do Bra sil, no pe río do de 1996 a 
2002.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Eu ní cio
Oli ve i ra, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os ofí ci os que aca bam de ser li dos vão à pu bli-
ca ção.

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) – Pela or dem, con ce do a pa la vra ao 1o Vice-Pre -
si den te des ta Casa, Se na dor Pa u lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pela or-
dem) – Sr. Pre si den te, peço mi nha ins cri ção para uma 
co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to em que V. Exª
en ten der ade qua do. Obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– 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 Mo za ril do Ca -
val can ti, pela or dem.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção
para fa lar como Lí der, após a Ordem do Dia.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO  (Blo co/PT –
DF) – 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) – Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, V. Exª tem a pa -
la vra.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT – DF.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Ontem, fiz uma tro -
ca com a Se na do ra Ide li Sal vat ti, que a ce deu, e fi quei
com o com pro mis so de fa zer o mes mo por S. Exª. Se
V. Exª per mi tir, faço este pe di do.

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, so li ci to 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) – Fi cam ins cri tos os Se na do res Pa u lo Paim, Eu -
rí pe des Ca mar go, para ces são a ou tro Se na dor, e o
Se na dor Le o nel Pa van, em ter ce i ro lu gar, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º,
do Re gi men to Inter no.

Fica de vi da men te ins cri to o Lí der Mo za ril do Ca -
val can ti para usar a pa la vra após a Ordem do Dia.

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 ao no bre Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, do Par ti do dos Tra ba lha do res do Esta do
do Rio de Ja ne i ro.

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
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O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o no ti-
ciá rio de on tem da im pren sa dá con ta de um pro gres-
so mo des to, nada que seja mo ti vo de gran de sa tis fa-
ção, na clas si fi ca ção do Bra sil no cha ma do Índi ce de
De sen vol vi men to Hu ma no (IDH), apu ra do pela ONU.
Tra ta-se, re al men te, de uma me lho ria que, aliás, vem
ocor ren do des de 1975, quan do co me ça ram es sas
apu ra ções. O Bra sil tem fe i to cres cer o seu Índi ce de
De sen vol vi men to Hu ma no, es pe ci al men te na qui lo
que de cor re do aces so à edu ca ção, que, re al men te,
em nos so País, tem pro gre di do de for ma con for ta do ra
e pro mis so ra.

Mas, tra ta-se, na ver da de, de um cres ci men to
mu i to mo des to ain da den tro de um qua dro que é as -
sus ta dor, que mos tra uma so ci e da de pro fun da men te
do en te, ví ti ma de uma do en ça mons tru o sa, te ra to ló-
gi ca, que é a de for mi da de da dis tri bu i ção de ren da e
de ri que za em nos so País. Uma so ci e da de que con ti-
nua co lo can do à mar gem de todo pro gres so que se
re a li za – e há pro gres so sen do re a li za do no Bra sil –
cer ca de 80% da sua po pu la ção mos tra que se tra ta
de uma so ci e da de in viá vel. Quer di zer, é in viá vel pen -
sar-se numa des con ti nu i da de des se pro ces so sem
que as ca u sas des sa te ra to lo gia se jam re mo vi das e a
so ci e da de bra si le i ra se re en con tre com um con ce i to
mí ni mo de jus ti ça.

E é pos sí vel re sol ver isso? Cla ro que é pos sí vel.
O Go ver no co me ça a dar os pri me i ros pas sos im por-
tan tes nes sa di re ção, pro cu ran do in clu ir na eco no mia
uma mar gem enor me de pes so as. Em tor no de 20 a
30 mi lhões de bra si le i ros que es ta vam com ple ta men-
te fora do pro ces so eco nô mi co co me çam a ser in clu í-
dos, com a cri a ção dos fun dos para mi cro cré di to, com 
um fi nan ci a men to me lhor à agri cul tu ra fa mi li ar, en fim,
uma sé rie de me di das que são con cre tas, ob je ti vas e
mu i to im por tan tes.

No en tan to, o ele men to fun da men tal é o cres ci-
men to eco nô mi co. Há vin te anos o Bra sil não tem
cres ci men to eco nô mi co e, sem cres ci men to, não é
im pos sí vel, mas é ex tre ma men te di fí cil me lho rar este
qua dro so ci al. Se ria qua se exi gí vel que hou ves se
uma re vo lu ção que ti ras se de uns para dar para ou -
tros. Isso sa be mos que é im pos sí vel ob ter-se num re -
gi me de mo crá ti co sem co me ter in jus ti ças im pre vi sí-
ve is e mu i to gran des.

O fato é que a eco no mia bra si le i ra, que já ob te ve
um cres ci men to de 7%, 8%, du ran te mu i to tem po, que 
foi a cam peã do cres ci men to eco nô mi co nos anos 50
e 60, en trou num com pas so de es pe ra que não é
inex pli cá vel, que se deve exa ta men te à re tra ção do

Esta do. Tra ta-se des se pre con ce i to, este con ce i to di -
ta do de fora para den tro, so bre a in ter ven ção do Esta -
do. O Bra sil nun ca ha via se pa u ta do nes se pre con ce i-
to em re la ção à pre sen ça do Esta do; mu i to ao con trá-
rio, o Esta do sem pre foi par ce i ro da ini ci a ti va pri va da.
A cri a ção das em pre sas mis tas e das em pre sas es ta-
ta is, que com bi nam ca pi tal pri va do e pú bli co, foi um
êxi to ex tra or di ná rio, foi uma das ala van cas no pro ces-
so de cres ci men to do Bra sil. Mas, do fi nal dos anos 80 
para cá, deu-se essa fre a da, essa re tra ção do Esta do,
do in ves ti men to pú bli co, do gas to pú bli co e, em fun -
ção dis to, a eco no mia en trou em re ces so.

Há uma sé rie de fa to res, in clu si ve cul tu ra is, que
são im por tan tes. A cul tu ra em pre sa ri al, a cul tu ra do
pro ces so eco nô mi co tem ra í zes mu i to pro fun das na
so ci e da de. E, nes se qua dro de cul tu ra eco nô mi ca, o
gas to pú bli co e o in ves ti men to do Esta do, es pe ci al-
men te em in fra-es tru tu ra da eco no mia, são como um
si nal, uma se nha para o de sen vol vi men to do pró prio
in ves ti men to pri va do, na ci o nal e es tran ge i ro, por que
até mes mo os in ves ti do res es tran ge i ros es pe ram
essa se nha, esse si nal dado pelo Esta do no avan ço
do in ves ti men to pú bli co es pe ci al men te em in fra-es-
tru tu ra. O Bra sil, nes sa ca mi nha da de re ti ra da do
Esta do, pri va ti zou se to res es sen ci a is, fun da men ta is,
im pres cin dí ve is, re ti ran do-se, em ma té ria de in ves ti-
men to, dos se to res de trans por te, de ener gia elé tri ca,
de te le co mu ni ca ções. Essas pri va ti za ções fo ram de -
sas tro sas.

Ain da hoje es ti ve com o Mi nis tro Miro Te i xe i ra, e
as que i xas de S. Exª em re la ção ao com por ta men to
das em pre sas te le fô ni cas é algo mu i to pre o cu pan te.
Esse tam bém é o caso da ener gia elé tri ca. O trans -
por te fer ro viá rio está se re ve lan do como ou tra fon te
de en gar ga la men to da eco no mia bra si le i ra por ca u sa
das pri va ti za ções re a li za das sem com pro mis so e
sem a pre sen ça do Esta do, sem a pre sen ça do in ves-
ti men to es ta tal como se nha pro mo to ra, es ti mu la do ra
do in ves ti men to pri va do. Esses in ves ti men tos, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não se rão fe i tos. É
ne ces sá rio, en tão, re cu pe rar a ca pa ci da de de in ves ti-
men to do Esta do, re cu pe rar ur gen te men te, para re to-
mar o cres ci men to não a 3.5%, 4%, mas a 5% ou 6%.
Assim, es ta re mos ge ran do opor tu ni da des de em pre-
go ne ces sá ri as para con ter essa ten são, que hoje se
fala que está no cam po, mas está tam bém na ci da de.

Há mu i to se vem fa lan do em ge ra ção de com por-
ta men tos de cri mi na li da de. Isso, no fun do, re fle te uma
ten são na so ci e da de, nes sa so ci e da de mons tru o sa,
que é a bra si le i ra. Essa ten são só se re sol ve rá com um 
cres ci men to gran de, que par ta das de ci sões go ver na-
men ta is de in ves tir em in fra-es tru tu ra es pe ci al men te.
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Na ver da de, esse gas to pú bli co no Bra sil e o in-
ves ti men to pú bli co têm sido tran ca dos por al guns fa to-
res que o Go ver no está pro cu ran do des tran car para ter 
con di ções, ter dis po ni bi li da de de in ves ti men to. São es -
pe ci al men te três fa to res que hoje es tão tran can do o
gas to pú bli co, tran can do o or ça men to da Na ção, im pe-
din do que ela se vol te para a re to ma da dos in ves ti men-
tos, es pe ci al men te em trans por te e ener gia. Um de les
é o gran de gas to da Pre vi dên cia. Não há como de i xar
de con cor dar com isso. Pode-se fi car dis cu tin do se há
ou não o dé fi cit na se gu ri da de so ci al, mas o fato é que
os gas tos com a Pre vi dên cia são mu i to gran des, e isso
está tran can do a ca pa ci da de de in ves tir re cur sos pú bli-
cos em in fra-es tru tu ra no Bra sil. Esse é um fa tor que
está sen do re sol vi do ago ra, é mo ti vo de ne go ci a ções.
É cla ro que o go ver no vai ce der em re la ção ao que pro -
pôs. Entre tan to, é ne ces sá rio re co nhe cer que é im pe ri-
o so re du zir-se o gas to com a Pre vi dên cia, a fim de li -
be ra rem re cur sos para in ves ti men to pú bli co, ge ra dor
de em pre gos, ge ra dor de me lho ria sa la ri al, ge ra dor
de jus ti ça so ci al nes te País.

A ou tra tran ca mu i to for te no gas to pú bli co e no
or ça men to é o dis pên dio com ju ros. Srªs e Srs. Se na-
do res, isso é uma ca la mi da de! Há uma ex pec ta ti va
ge ral de toda Na ção no sen ti do de que se con fir me
aque la ten dên cia à re du ção dos ju ros – que não só se 
con fir me como se acen tue a ten dên cia ao de crés ci mo
dos ju ros. Cla ro que não pode ha ver um cor te abrup to
e vi o len to, mas uma ma ni fes ta ção fir me de de ci são
po lí ti ca, que não é téc ni ca, que não pode fi car sub me-
ti da a tran ca men tos in te i ra men te teó ri cos, que tem
que con si de rar a re a li da de do País, que é o de sem-
pre go cres cen te. O bi cho-pa pão des te País não é a
in fla ção, mas o de sem pre go, é exa ta men te essa face
te ra to ló gi ca da nos sa so ci e da de, das mons tru o si da-
des em ma té ria de dis tri bu i ção. Esse é o bi cho-pa pão.
O bi cho-pa pão é a te ra to lo gia na con for ma ção da so -
ci e da de bra si le i ra; não é a in fla ção.

Evi den te men te, ne nhum de nós quer que o pro -
ces so de in fla ção re to me aque le en lou que ci men to
que teve no pas sa do; e é pre ci so con tro lar isso, sim. O
go ver no es te ve ame a ça do nos pri me i ros me ses de
uma ver da de i ra de ses ta bi li za ção, teve que apli car
com mão fir me os fre i os mo ne tá ri os e fis ca is para im -
pe dir a ex plo são des se pro ces so, mas ago ra é che ga-
do o mo men to de re du zir os ju ros, sim, e pos si bi li tar
não só uma me lho ria na mi cro e co no mia das em pre-
sas bra si le i ras, mas es pe ci al men te li be rar re cur sos
or ça men tá ri os, re cur sos pú bli cos que es tão sen do
hoje des vi a dos num pro ces so de trans fe rên cia de
ren da bru tal para o se tor fi nan ce i ro, para os ren tis tas
de um modo ge ral, não só os ban cos, mas toda aque -

la mi no ria de bra si le i ros – 1% ou me nos – que apli ca
di nhe i ro e ob tém ren di men tos enor mes nes sa apli ca-
ção me ra men te fi nan ce i ra e es pe cu la ti va. Essa é,
por tan to, a se gun da tran ca que tem que ser des tran-
ca da. Toda a so ci e da de bra si le i ra, toda a po pu la ção e
a opi nião pú bli ca es tão es pe ran do. Acre di to fir me-
men te no que já de cla rou o Mi nis tro da Fa zen da e o
pró prio Pre si den te da Re pú bli ca: a que da dos ju ros é
pro ces so ir re ver sí vel a par tir da pró xi ma re u nião do
Co pom.

O ter ce i ro fa tor de tran ca men to, Sr. Pre si den te,
é o cha ma do su pe rá vit pri má rio, que tam bém tem ra -
zão de ser. Con cor do em que o go ver no ti nha que,
nes te caso, pu xar com for ça, com vi o lên cia e com fir -
me za o fre io do gas to pú bli co na me di da em que a re -
la ção dí vi da pú bli ca/PIB es ta va mu i to ele va da. Che-
gou ao fim de de zem bro aci ma dos 65%. Quer di zer, é 
in viá vel o pros se gui men to des se pro ces so. Era ne-
ces sá rio es tan cá-lo, foi es tan ca do, mas, ago ra que
essa re la ção caiu para ní ve is su por tá ve is e ra zoá ve is,
está na hora, tam bém, de, a par tir do pró xi mo ano,
pro je tar um su pe rá vit fis cal, um su pe rá vit pri má rio
me nor do que es ses 4,25%.

Há uma ex pec ta ti va na ci o nal tam bém nes se
par ti cu lar, por que essa é a ter ce i ra tran ca que está
im pe din do a re to ma da dos in ves ti men tos, jo gan do a
eco no mia bra si le i ra num qua dro de in su fi ciên cia de
in fra-es tru tu ra de trans por te e pos sí vel in su fi ciên cia
de su pri men to de ener gia elé tri ca em três ou qua tro
anos, o que cons ti tui, aí sim, um gar ga lo fun da men tal.

Ain da hoje, as sis ti mos a uma ex po si ção mag ní-
fi ca do Mi nis tro da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci-
men to mos tran do, com cla re za, que há to das as con -
di ções de ma nu ten ção de um pro ces so vi go ro so de
cres ci men to da nos sa pro du ção agro pe cuá ria. O Bra -
sil se tor nou, efe ti va men te, uma po tên cia agrí co la do
mun do, mas tudo isso está ame a ça do pe los gar ga los
no se tor de trans por tes, que es tão im pe din do a re a li-
za ção do seu enor me po ten ci al de cres ci men to.

O Bra sil ain da tem por ocu par, eco no mi ca men-
te, na agri cul tu ra, uma área ma i or do que ocu pa atu al-
men te – em tor no de 55 mi lhões de hec ta res. O Bra sil
pode, em ter mos de área, du pli car a sua pro du ção,
sem con tar com os ex pres si vos au men tos de pro du ti-
vi da de, à cus ta exa ta men te dos in ves ti men tos fe i tos
em pro du ti vi da de, a par tir da nos sa em pre sa vol ta da
para a pes qui sa agrí co la, a Embra pa.

Sr. Pre si den te, cre io que é a hora pro pí cia para
esta dis cus são, por que es ta mos vo tan do e de ci din do
a re du ção de gas tos na Pre vi dên cia; es ta mos de ci-
din do a re du ção de ju ros; e te mos de co me çar a de ci-
dir, para o ano pró xi mo, a re du ção tam bém do su pe rá-
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vit fis cal, que não pode con ti nu ar no ní vel em que
está, por que não tem mais sen ti do, na me di da em que 
a re la ção da dí vi da com o PIB tam bém já ga nhou ou -
tro pa ta mar mais ba i xo.

Des sa for ma, bas ta des tran car o Orça men to,
ele var o gas to pú bli co e ori en tá-lo para a in fra-es tru tu-
ra eco nô mi ca, que va mos as sis tir, sim, ao cha ma do
es pe tá cu lo do cres ci men to. É qua se uma re la ção ma -
te má ti ca, uma con se qüên cia cer ta de uma ação go-
ver na men tal que está, a essa al tu ra, à nos sa dis po si-
ção para ser to ma da.

O Bra sil tem vo ca ção e cres ce rá cer ta men te a 6
ou 7% ao ano, com ca pa ci da de de ge rar em pre gos e
ali vi ar toda essa ten são, que não está pre pon de ran te-
men te no cam po, mas que está prin ci pal men te nas
gran des ci da des. Com isso, te mos de con ti nu ar to man-
do e acen tu an do as cha ma das me di das re dis tri bu ti-
vas, in cor po rar uma mul ti dão de bra si le i ros – mi cro em-
pre sá ri os, em pre sá ri os, pes so as fí si cas – que vão ter
ago ra, pela pri me i ra vez, o mi cro cré di to à dis po si ção, a 
ju ros ra zo a vel men te ba ra tos para esse tipo de ati vi da-
de. Mi cro cré di to em todo o mun do tem ju ros mu i to al -
tos, de 3% a 4% ao mês. Aqui, es ses ju ros vão ser re -
ba i xa dos a 2%, o que vai fa ci li tar enor me men te a agre -
ga ção de uma mul ti dão de bra si le i ros, as sim como na
agri cul tu ra fa mi li ar e na cri a ção de fun dos de mi cro in-
ves ti do res. Quer di zer, agre gan do ao mer ca do de ca pi-
ta is, tam bém, bra si le i ros mo des tos que não têm re cur-
sos para par ti ci par dos gran des fun dos, mas vão par ti-
ci par dos fun dos vol ta dos para mi cro in ves ti do res.

E é cla ro que a re to ma da do cha ma do cres ci-
men to vai es ti mu lar tam bém a ge ra ção de em pre gos.
É im por tan te re a fir mar o com pro mis so do Pre si den te
Lula com a ge ra ção de dez mi lhões de em pre gos. Nós 
não va mos abrir mão des se com pro mis so, que é fac tí-
vel e viá vel; não é ne nhum so nho ou pro pos ta de ma-
gó gi ca, não.

Ago ra, exis te, sim, um cres ci men to subs tan ci al.
Com 3% a 3,5% ao ano de cres ci men to, é cla ro que
não se atin gi rá essa meta. Mas, com cres ci men to de
6%, 6,5% a 7% ao ano, atin gi re mos, sim. E isso é viá -
vel, des de que se re to me o in ves ti men to pú bli co; que
o BNDES con ti nue a ser a ala van ca de sen vol vi men-
tis ta que é; que a Pe tro bras con ti nue ori en tan do a pro -
du ção para o ter ri tó rio na ci o nal; e que a nos sa pes -
qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca ga nhe tam bém as di-
men sões que está co me çan do a ga nhar. É in te i ra-
men te fac tí vel, um com pro mis so que te mos de re a fir-
mar, e o fa ze mos com mu i to gos to e com mu i ta con -

vic ção, na me di da em que seja des tran ca do o gas to
pú bli co e o Go ver no vol te a in ves tir na que les se to res
fun da men ta is.

Tam bém, é cla ro, den tro do mes mo pro pó si to e
da mes ma di re triz da re dis tri bu i ção, a re for ma agrá ria.
A re for ma agrá ria hoje está em pa u ta por que, pas sa-
dos seis me ses sem que hou ves se uma cor res pon-
den te re to ma da do in ves ti men to na re for ma agrá ria, o
Mo vi men to dos Sem-Ter ra pro tes tou, com pre en si vel-
men te, com toda ra zão. Cou be, en tão, ao Pre si den te
fa zer o que fez: cha má-los para uma con ver sa e re a fir-
mar o com pro mis so de ace le ra ção da re for ma agrá ria.

Entre tan to, re for ma agrá ria tam bém exi ge gas to
pú bli co; não é um in ves ti men to ba ra to; é um in ves ti-
men to caro, que pre ci sa de re cur sos, de um Orça-
men to des tran ca do, com a re du ção dos gas tos da
Pre vi dên cia, com a re du ção dos gas tos com ju ros e
com a re du ção do cha ma do su pe rá vit pri má rio, que
per deu o sen ti do na me di da em que a re la ção da dí vi-
da com o PIB che gou a um pa ta mar ra zoá vel.

Era isso, Sr. Pre si den te, que que ria di zer hoje
des ta tri bu na, agra de cen do a boa von ta de de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa apro ve i ta o en se jo para agra de cer a
pre sen ça, na tri bu na de hon ra, da as sis tên cia e tam -
bém, nas ga le ri as, da que les que aqui com pa re cem
para as sis tir às ses sões do Se na do e tam bém aos te -
les pec ta do res que nos acom pa nham pela nos sa TV
Se na do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges,
do PFL da Ba hia. S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se gun da-fe i ra
pró xi ma pas sa da, es ti ve aqui des ta tri bu na fa lan do
so bre o cri me or ga ni za do; o trá fi co ile gal de dro gas; a
ma ne i ra como as nos sas fron te i ras es ta vam des guar-
ne ci das – nos so es pa ço aé reo e nos sos por tos; e a
ne ces si da de imi nen te de as For ças Arma das en tra-
rem nes te con tro le, in clu si ve co lo can do em vi gor a Lei 
do Aba te, apro va da pelo Con gres so Na ci o nal em
1998, e que até hoje não foi re gu la men ta da.

No en tan to, Sr. Pre si den te, é ne ces sá rio dis tin-
guir o cri me or ga ni za do, o trá fi co de dro gas e o trá fi co
ile gal de ar ma men tos para este País da vi o lên cia ur -
ba na, que, in fe liz men te, traz tam bém in tran qüi li da de
à po pu la ção bra si le i ra, ce i fan do mi lha res de vida de
jo vens bra si le i ros de 16 a 24 anos.
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Por isso, vol to à tri bu na nes ta tar de para dar se-
gui men to a essa dis cus são. Tra ta-se de tema re le van te,
que, fe liz men te, vem me re cen do a con si de ra ção e a re -
fle xão de to dos os Par la men ta res des ta Casa. A vi o lên-
cia so ci al é um pro ble ma que en vol ve mu i tos as pec tos
da so ci e da de e, hoje, fe liz men te, o pró prio Pre si den te
des ta Casa, Se na dor José Sar ney, em con jun to com o
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do João
Pa u lo Cu nha, cons ti tu iu uma co mis são mis ta das duas
Ca sas para, em re gi me de ur gên cia ur gen tís si ma, apre -
sen tar um subs ti tu ti vo às ma té ri as que tra mi tam no Se -
na do Fe de ral. O ob je ti vo é que, ain da nes te pe río do de
con vo ca ção ex tra or di ná ria, pos sam ser apre sen ta das
me di das le gis la ti vas que dêem tran qüi li da de aos ci da-
dãos, que fa çam efe ti va men te o com ba te à vi o lên cia ur -
ba na. Essa é uma ques tão que não pode mais es pe rar.
A po pu la ção exi ge pro vi dên ci as ime di a tas que per mi-
tam a cons tru ção de uma so ci e da de li vre, mais jus ta e
mais so li dá ria.

É pre ci so, em pri me i ro lu gar, di fe ren ci ar cri me
or ga ni za do de vi o lên cia so ci al. Nos sos ín di ces de vi o-
lên cia são pre o cu pan tes, ali men tam-se do cri me or -
ga ni za do, mas seu com ba te exi ge es tra té gia di fe ren-
ci a da.

Tan to quan to no com ba te ao cri me or ga ni za do,
tam bém aqui en fren ta mos uma si tu a ção de emer gên-
cia que dis pen sa me di das pa li a ti vas ou mes mo, Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a omis são dos ho -
mens pú bli cos, em par ti cu lar, dos par la men ta res.

Se gun do es tu do do IBGE que o Bra sil apre sen-
tou, em agos to do ano pas sa do, no Fó rum Mun di al
Rio + 10, em Jo a nes bur go, a taxa de as sas si na tos
teve au men to de 37%, so men te en tre 1992 e 1999. O
ín di ce de mor tes por 100 mil ha bi tan tes sal tou de
19,12 para 26,18 nes se mes mo pe río do, afe tan do so -
bre tu do os nos sos jo vens, que es tão ma tan do e mor -
ren do, prin ci pal men te na fa i xa etá ria de 16 a 24 anos.

O re la tó rio do IBGE apre sen ta da dos que exi-
gem cru za men tos para me lhor en ten di men to. No Nor -
des te, por exem plo, há ín di ces que al can çam 55 ho -
mi cí di os por 100 mil ha bi tan tes em Per nam bu co, pas -
san do por 20 em Ala go as, e ape nas 7 na Ba hia. Do
mes mo modo, San ta Ca ta ri na tem a me ta de, 7,36, da
taxa de ho mi cí di os do Rio Gran de do Sul, que é de 15
por 100 mil. 

Tam bém Esta dos com ín di ces de vi o lên cia pa re-
ci dos, como Per nam bu co, Rio e Espí ri to San to - en tre
os mais al tos do País, na fa i xa de 51 a 55 ho mi cí di os
por 100 mil ha bi tan tes -, apre sen tam ní vel de ren da
bas tan te di fe ren ci a do.

Apre sen to es ses nú me ros para di zer que in de-
pen de da ri que za ou po bre za de um de ter mi na do
Esta do o nú me ro de ho mi cí di os. Per ce be-se isso cla -
ra men te: a vi o lên cia não está mar ca da pela po bre za,
por que há re giões po bres com ba i xo ín di ce de ho mi-
cí di os, e ri cas, como é o caso do Esta do de São Pa u-
lo, com al tos ín di ces, mas em todo o Bra sil há, como
vi mos, uma cla ra ele va ção da vi o lên cia so ci al, sem
que se te nha uma es tra té gia cla ra, de fi ni da, ob je ti va e 
per sis ten te dos po de res pú bli cos, es pe ci al men te do
Po der Exe cu ti vo, para com ba tê-la, para en fren tá-la.

De cer te za, te mos que todo o País vive uma de -
vas ta do ra ele va ção da vi o lên cia so ci al, sem que exis -
ta uma es tra té gia na ci o nal para en fren tá-la.

Em 2001, o Go ver no Fe de ral apre sen tou o Pla -
no de Pre ven ção da Vi o lên cia Urba na, que se ria ope -
ra do pelo Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, pre ven do ações nas re-
giões me tro po li ta nas de São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro,
Re ci fe e Vi tó ria, com pri o ri da de para a fa i xa etá ria
aba i xo de 24 anos, a mais atin gi da pela vi o lên cia.
Entre tan to, não sou be mos de ne nhu ma ação efe ti va
des se tal pla no.

As Na ções Uni das, por ou tro lado, têm pro pos to,
nos úl ti mos con gres sos, a ne ces si da de do con tro le
das ar mas de fogo para pre ve nir a de lin qüên cia e ga -
ran tir a se gu ran ça pú bli ca, bus can do in cen ti var a
ques tão atra vés de cam pa nhas pú bli cas per ma nen-
tes e tam bém atra vés de uma per ma nen te atu a li za-
ção da le gis la ção.

O Bra sil avan çou na par te de le gis la ção, cri an do
em 1997 o Si narm, o Sis te ma Na ci o nal de Armas de
Fogo, cujo prin ci pal ob je ti vo foi cri mi na li zar o por te ile -
gal de ar mas, ain da que to le ran do sua con ces são a
pes so as co muns, que po de ri am ter a sua arma com o
de vi do re gis tro.

A le gis la ção, en tre tan to, não fre ou o au men to da 
vi o lên cia ur ba na, por que não to cou no cer ne do pro -
ble ma, que é a re la ti va fa ci li da de de aces so a ar mas
atra vés de uma li vre co mer ci a li za ção, in clu si ve sob o
man to da ile ga li da de. Além dis so, a cri mi na li za ção do
por te ile gal não in ti mi dou os usuá ri os ile ga is, que se -
quer fi ca ram pre sos após o fla gran te - mes mo com o
fla gran te eles não po dem fi car pre sos, face à pena
que exis te na le gis la ção do Si narm, a Lei nº 9.437.

Em fun ção dis so, a Sub co mis são de Se gu ran ça
Pú bli ca do Se na do – em boa hora ins ta la da sob a ins pi-
ra ção do Se na dor Tas so Je re is sa ti, seu Pre si den te, e
do 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 –, da qual te nho a
hon ra de fa zer par te, ao lado de mais sete se na do res,
achou por bem apro var o Pro je to de Lei nº 138, de 1999, 
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que me lho ra a le gis la ção do Si narm, com emen da mi -
nha aca ban do com a li ber da de pro vi só ria para os fla-
gran tes de por te ile gal e trá fi co de ar mas. O pro je to tam -
bém foi apro va do em ca rá ter ter mi na ti vo na CCJ e será
en ca mi nha do à Câ ma ra dos De pu ta dos.

A Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, em sin to-
nia com a so ci e da de, tam bém apro vou re co men da ção
para que o Se na do pri o ri ze os pro je tos que res trin gem a 
pos se de arma, en tre eles o subs ti tu ti vo ao PLS nº
292/99, que aca ba com o por te de ar mas e man tém so -
men te o por te fun ci o nal e o por te ins ti tu ci o nal.

A pro pó si to, Sr. Pre si den te, a pre sen te con vo ca-
ção ex tra or di ná ria está cal ca da no pro ble ma da se gu-
ran ça. Os Pro je tos de Lei nºs 138, 292, 202 - este de
au to ria do Se na dor Re nan Ca lhe i ros - es tão na pa u ta
des ta con vo ca ção ex tra or di ná ria. Se o Con gres so
Na ci o nal apro var es ses pro je tos, o ci da dão co mum
terá di re i to so men te a man ter em casa arma re gis tra-
da, mas isso ape nas se es ti ver ha bi li ta do e não ti ver
fi cha cri mi nal, e des de que as su ma os ris cos de aces -
so à arma por par te de cri an ças e pes so as não-ha bi li-
ta das de sua pró pria fa mí lia, sob pena de res pon der
cri mi nal men te por even tu al aces so in de vi do à arma
de fogo sob sua res pon sa bi li da de. O pro je to do Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros, o mais re cen te, im pe de a fa bri-
ca ção e co mer ci a li za ção de ar mas no Bra sil.

Srªs e Srs. Se na do res, al guns des ses pro je tos
es tão no Con gres so há três ou qua tro anos, com a
tra mi ta ção tra va da. Qu an tas mor tes te ri am sido evi ta-
das se es ses pro je tos ti ves sem sido apro va dos e im -
ple men ta dos?

A de ci são do Pre si den te Sar ney de cri ar a Sub -
co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca du ran te a con -
vo ca ção ex tra or di ná ria do Con gres so re pre sen ta
opor tu ni da de ide al para uma am pla e rá pi da dis cus-
são de to das es sas ma té ri as.

Qu e ro con ce der um apar te ao no bre Se na dor
Ro meu Tuma, que é um es pe ci a lis ta no as sun to e
mem bro da sub co mis são cri a da pelo Pre si den te José 
Sar ney.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Cé -
sar Bor ges, eu gos ta ria de tes te mu nhar a qua li da de
do tra ba lho que V. Exª tem de sen vol vi do nes ta Casa
no que diz res pe i to à se gu ran ça. Po de ria me sur pre-
en der o fato de que V. Exª tem tra ba lha do em pro fun-
di da de na bus ca de pelo me nos se apro xi mar do ide al
para dar mais tran qüi li da de e se gu ran ça à po pu la ção
tão ame dron ta da nos nos sos dias se eu não sou bes-
se da qua li da de do seu tra ba lho à fren te do Go ver no
da Ba hia no que diz res pe i to à se gu ran ça pú bli ca. V.
Exª traz um his tó ri co im por tan te para esta Casa, e é

im por tan te que to dos te nham co nhe ci men to das co -
mis sões de que V. Exª tem par ti ci pa do na bus ca de
uma le gis la ção mais cor re ta para en fren tar a si tu a ção
atu al. V. Exª re bus cou nes ta Casa pro je tos que es ta-
vam dor mi tan do - às ve zes há mais de três anos – e
os trou xe à ba i la para in ter li gá-los e ex tra ir o que é es -
sen ci al para a po pu la ção. Por que é im por tan te a le -
gis la ção nes ses as pec tos que V. Exª le van ta? Por que
o Mi nis té rio Pú bli co e o Po der Ju di ciá rio têm que se
ba se ar em uma for ça da cons ti tu i ção da pro va e em
uma ma té ria ju rí di ca ela bo ra da pelo Le gis la ti vo que
for ne ça me i os para a acu sa ção e a con de na ção cor -
res pon den te. Caso con trá rio, fica-se num pro ces so
de pren der e sol tar o cri mi no so. Fu tu ra men te, a res -
pon sa bi li da de será di lu í da, nin guém sa be rá por que o 
ban di do vol ta a de lin qüir pra ti ca men te no dia se guin te
ao que foi sol to, mes mo res pon den do a dez ou quin ze
pro ces sos ou in qué ri tos po li ci a is. Por tan to, que ro
apla u dir, com emo ção, o tra ba lho de V.Exª, por que te -
nho cer te za de que um ho mem com a se ri e da de de V.
Exª está fa zen do o me lhor, sem de ma go gia e sem
bus car os ho lo fo tes. E vou apo i ar as so lu ções que V.
Exª tem apre sen ta do nas co mis sões das qua is te nho
o pra zer de fa zer par te, e na que las que acom pa nho
pela te le vi são, pois de las não pos so par ti ci par por ser
mem bro da Mesa. 

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se na dor
Ro meu Tuma, agra de ço a V. Exª pelo apar te. Esse é
um tra ba lho de vá ri os Se na do res e De pu ta dos in te-
res sa dos no as sun to, como o Pre si den te da Sub co-
mis são de Se gu ran ça, o Se na dor Tas so Je re is sa ti, e
vá ri os de seus mem bros, den tre os qua is des ta co o
Se na dor De mós te nes Tor res, que tem re la ta do vá ri os
pro je tos, prin ci pal men te o da Lei de Exe cu ção Pe nal.
Te mos ob ti do avan ços.

Essa ques tão ga nhou di men são na ci o nal, re-
dun dan do na cri a ção, pelo Pre si den te José Sar ney,
da sub co mis são que irá ace le rar a aná li se des ses
pro je tos de lei, de for ma que, ain da nes te mês – esse
é o de se jo do Pre si den te Sar ney –, pos sa mos ter um
subs ti tu ti vo.

Na pró xi ma ter ça-fe i ra, o Pre si den te des sa co -
mis são mis ta, o Se na dor Edi son Lo bão, e o Re la tor, o
De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, apre sen ta rão
uma sín te se de to dos es ses pro je tos.

Cre io que a so ci e da de nos exi ge isso e es ta re-
mos cum prin do o nos so pa pel no mo men to que der -
mos ao Exe cu ti vo e ao Ju di ciá rio essa le gis la ção
aper fe i ço a da que tra rá mais tran qüi li da de à po pu la-
ção bra si le i ra.

Por tan to, pre ci sa mos en con trar um con sen so
no Con gres so para que as dis cus sões do tema pro gri-
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dam. Nes te ins tan te, é im por tan te re du zir mos as di fe-
ren ças en tre os que de fen dem, com um pou co mais
ou com um pou co me nos de in ten si da de – mas que
de fen dem –, a cir cu la ção de ar mas na so ci e da de.

Sem o for ta le ci men to des se con sen so, não ha -
ve rá o avan ço que a so ci e da de es pe ra. Pre o cu-
pam-me as re a ções que já es ta mos ob ser van do às
pri me i ras ini ci a ti vas apre sen ta das nes ta Casa, como
se tudo es ti ves se cor ren do mu i to bem na si tu a ção
atu al, como se o sta tus quo fos se sa tis fa tó rio para a
po pu la ção bra si le i ra.

O lobby das ar mas já vol ta a atu ar com seus ve -
lhos ar gu men tos. Um de les é o de que a arma do cri me
não é a arma do ci da dão. Re cen te men te, uma pes qui sa
do Iser, que pres ta ser vi ço para Mi nis té ri os e para a
Unes co, ana li sou qua tro mil ar mas apre en di das no Rio
de Ja ne i ro e cons ta tou que 25% de las, ou seja, pelo
me nos uma em cada qua tro ar mas, ti nham re gis tro le-
gal. Isso quer di zer que ar mas le ga is fo ram usa das em
ações cri mi no sas ou es ta vam sob mãos não-cre den ci a-
das, e por isso mes mo fo ram apre en di das.

Essas ar mas che gam às mãos dos ban di dos
de po is de rou ba das de pes so as que as com pram
ima gi nan do que vão se de fen der, ou, en tão, são des -
vi a das por em pre sas di tas de se gu ran ça ou até pela
pró pria po lí cia. Só em São Pa u lo, em cin co anos, mais 
de 70 mil ar mas re gis tra das fo ram rou ba das.

Não po de mos es que cer, tam bém, que qua se
me ta de dos as sas si na tos é co me ti da por pes so as
sem an te ce den tes cri mi na is. De ze nas de pes so as
per dem a vida, to dos os dias, em si tu a ções ba na is:
em bri gas de trân si to, em ba res, ou as sas si na das
den tro de casa pe los fa mi li a res, de for ma aci den tal ou 
não. Sa be mos que é mu i to di fí cil evi tar que es ses con -
fli tos ocor ram, mas se con se guir mos re du zir o nú me-
ro de ar mas, com cer te za, re du zi re mos o nú me ro de
agres sões, o que, mu i tas ve zes, im pe di rá que ho mi cí-
di os e as sas si na tos ocor ram.

Ou tra fal sa ver da de é a de que a so ci e da de pre -
ci sa se pro te ger e, por isso, pre ci sa se ar mar. O mes -
mo Iser exa mi nou fi chas de ocor rên cia po li ci al e ve ri fi-
cou que, nos ca sos de re a ção ar ma da a as sal to, o ín -
di ce de mor te da ví ti ma que re a giu che ga va a uma
para cada 3,6 rou bos. Entre tan to, se a ví ti ma não re a-
gia e não es ta va ar ma da, a pos si bi li da de de mor te era 
qua se du zen tas ve zes me nor, de uma mor te a cada
668 rou bos. Então, não é o ci da dão des pre pa ra do
para en fren tar a cri mi na li da de, que, ar ma do, vai se
de fen der. A ta re fa de de fen der a so ci e da de e de de -

sar mar o cri mi no so é do Esta do – das Po li ci as Ci vis e
Mi li ta res, da Po lí cia Fe de ral, do Go ver no Fe de ral –,
que tem que en ce tar cam pa nhas per ma nen tes para o 
de sar ma men to da cri mi na li da de. Aí, sim, es ta re mos
dan do se gu ran ça ao ci da dão.

Tam bém há mo vi men to con tra mu dan ças na Lei
de Exe cu ções Pe na is, ago ra acu sa da de ter ro ris ta.
Quer di zer, a qual quer mu dan ça para dar mais se gu-
ran ça há uma re a ção da que les que que rem a ma nu-
ten ção do sta tus quo, em fun ção de uma sé rie de fal -
sos ar gu men tos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, em meio a esse em ba-
te en tre o que pede a so ci e da de e o avan ço a que es -
ta mos as sis tin do da vi o lên cia e da cri mi na li da de, so -
bres sai o si lên cio, in fe liz men te, con ces si vo do Go ver-
no Fe de ral, que não con se guiu, até ago ra, ter uma
po si ção cla ra, de fi ni da, so bre es tes im por tan tes as-
sun tos, o con tro le de ar mas e o com ba te ao cri me or -
ga ni za do. O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães já
so li ci tou des ta tri bu na que me di das fos sem to ma das,
e já apre sen tei pro je to para que as For ças Arma das
pu des sem se in cor po rar ao com ba te ao cri me or ga ni-
za do no nos so País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape lo ao
Se na do Fe de ral e à Câ ma ra dos De pu ta dos, àque les
que não acre di tam na so lu ção do cada um por si, ao
Bra sil que quer uma so ci e da de se gu ra, para que tam -
bém se ma ni fes tem, se po si ci o nem, para que pos sa-
mos avan çar nes se gran de de ba te na ci o nal, fa zen do
com que, aci ma de tudo, ven ça o in te res se da vida e
da ci da da nia.

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

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 Jef fer son
Pé res, como Lí der, 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.

V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos, 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, que ro pe dir a trans cri ção nos Ana is
des ta Casa do ar ti go pu bli ca do hoje, no Cor re io Bra -
zi li en se, pelo Dr. Pa u lo Bros sard, ex-Se na dor, que
hon rou esta Casa como pou cos, ex-Mi nis tro do Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral, ju ris ta emé ri to, ho mem de
his tó ria po lí ti ca im pe cá vel, opo si tor que foi sem pre do 
re gi me mi li tar.

No ar ti go in ti tu la do “A Embra pa e o MST”, Pa u lo
Bros sard la men ta pro fun da men te o es ta do em que se 
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en con tra a Embra pa, um cen tro de ex ce lên cia no
País, res pon sá vel, em gran de par te, pe los avan ços
na agri cul tu ra bra si le i ra. Não se ría mos hoje o se gun-
do pro du tor mun di al de soja não fos se a Embra pa, os
cer ra dos não te ri am sido con quis ta dos pela agri cul tu-
ra não fos se a Embra pa, e a em pre sa está em si tu a-
ção pre ca rís si ma.

Vou ler al guns tre chos do ar ti go do Mi nis tro Pa u-
lo Bros sard:

(...) se gun do no tí cia re cen te, a Embra-
pa ago ni za sob a te naz de di fi cul da des ma -
te ri a is in su por tá ve is. Pa re ce até que a ad mi-
nis tra ção su pe ri or não re co nhe ce a im por-
tân cia que lhe é ine ren te, a alta be ne me rên-
cia que lhe é con gê ni ta. Ver bas cur tas li be-
ra das sem re gu la ri da de e opor tu ni da de. (...)
Pa re ce que o de sin te res se atu al não co me-
çou hoje, mas ago ra ex ce deu to dos os li mi-
tes. A mi sé ria ge ne ra li za da atin ge até a luz
e o te le fo ne e atin ge mes mo a ex ce lên cia
dos tra ba lhos da em pre sa.

Se fos se ne ces sá rio jus ti fi car a be ne-
me rên cia do ser vi ço di ver si fi ca do pe las re-
giões do país, e daí seu ca rá ter na ci o nal,
bas ta ria lem brar o pa pel que a ex por ta ção
dos pro du tos ru ra is tem de sem pe nha do en -
tre nós, res pon sá vel pelo afas ta men to dos
ris cos da sua vul ne ra bi li da de ex ter na.

É a agri cul tu ra que está, atu al men te, sal van do
a eco no mia des te País. To dos sa bem dis so, Sr. Pre -
si den te. O sal do na ba lan ça co mer ci al se deve, prin -
ci pal men te, à ex por ta ção do ex ce den te agrí co la.

Mas aí es tra nha o ex-Se na dor Pa u lo Bros sard:

Como é sa bi do, aos fru tos da ter ra a
na ção deve a tran qüi li da de nas con tas ex-
ter nas. Aliás, a in con gruên cia ain da cres ce
quan do se con si de ra que ao con tri bu to sal -
va dor da agri cul tu ra, de no mi na do a ân co ra
ver de da na ção, se jun ta a de mên cia que a
fú ria ide o ló gi ca, re tar da tá ria e re a ci o ná ria
en vol ve a ati vi da de ru ral (...). O que fal ta à
en ti da de be ne mé ri ta so be ja lar ga men te
para mo vi men tos ile ga is e an tis so ci a is, pa-
ra mi li ta res que en fren tam e de sa fi am o pró -
prio po der do Esta do.

Sa li en te-se que o Bra sil é um dos pou -
cos pa í ses que tem re ser vas in to ca das ap-
tas a alar gar suas fron te i ras agrí co las, co i sa
de se ten ta mi lhões de hec ta res, que ca re-
cem de uma Embra pa for te e efi caz e têm

como ri va is es bu lha do res das pro pri e da des
tra ba lha das e pro du ti vas, in cen diá ri os ini mi-
gos pú bli cos da lei e da or dem.

Não sei se me en ga no, mas há ní ti do
pa ra le lis mo en tre a ane mia da gran de
Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá-
ria e a ex pan são da po de ro sa en ti da de que, 
em bo ra afron te a au to ri da de da lei e do pró -
prio Pre si den te da Re pú bli ca, por ele é re-
ce bi da fes ti va men te em au diên cia e de re i-
te rar que não cede a seus ape los. Isso não
pode ter mi nar bem...

Sr. Pre si den te, peço a in ser ção nos Ana is da
Casa do ar ti go do Se na dor Pa u lo Bros sard e me
per mi to con si de rar que es tou vol tan do do Ama zo-
nas, onde pas sei o fim de se ma na. Encon trei lá a
mes ma pre o cu pa ção ge ne ra li za da, para não di zer
in qui e ta ção, com essa im pu ni da de cres cen te do
MST, sob os olha res com pla cen tes das au to ri da des
pú bli cas.

Assis ti, es tar re ci do, ao novo Pro cu ra dor-Ge ral
da Re pú bli ca di zer que, se a ter ra não cum pre a sua
fun ção so ci al, é lí ci ta a in va são. Sr. Pre si den te, quem
de ci de se de ter mi na da ter ra cum pre ou não a sua fun -
ção so ci al? É o MST in va sor? É esse Mo vi men to que
es co lhe e de ci de que de ter mi na da ter ra é im pro du ti va
e que, se a ter ra não cum pre a sua fun ção so ci al,
pode in va di-la? E se, ama nhã, o Mo vi men to dos
Sem-Teto en ten der que uma casa que não está ocu -
pa da, por que está de sa lu ga da tem po ra ri a men te, não
cum pre a sua fun ção so ci al? Esse Mo vi men to terá o
di re i to de in va di-la e ocu pá-la, no en ten di men to do
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca? Se o em pre sá rio em
di fi cul da de tem sua fá bri ca fe cha da e está à es pe ra
de com pra dor para ven dê-la, ope rá ri os po dem ocu-
pá-la por que ela não cum pre a sua fun ção so ci al?

Sr. Pre si den te, isso é a sub ver são de todo o or -
de na men to ju rí di co do País. Essa si tu a ção está in qui-
e tan do a to dos e, re al men te, não pode con ti nu ar.

Espe ro que o Go ver no Fe de ral co me ce a re ver a 
sua po si ção com pla cen te di an te des se Mo vi men to,
que não é so ci al co i sa ne nhu ma. Pe los seus lí de res, é 
um mo vi men to po lí ti co, de cu nho re vo lu ci o ná rio e
sub ver si vo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR JEFFERSON PÉRES 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 (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Ide li Sal -
vat ti, pró xi ma ora do ra ins cri ta.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. 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, até ima gi nei
que o as sun to já es ta ria um pou co ven ci do no ple ná-
rio, por que toda a po lê mi ca se deu na se ma na pas sa-
da, mas pa re ce que ele ain da não está ven ci do.

Por tan to, é bom que con ver se mos um pou co a
res pe i to dos cha péus e das ca be ças. Pre ci sa mos re -
fle tir so bre o que há den tro das ca be ças, so bre como
as pes so as pen sam. As pes so as en xer gam além dos
cha péus e bo nés que usam, até por que há vá ri os
cha péus e bo nés que as pes so as não usam, mas as
suas idéi as, que es tão den tro das suas ca be ças, são
mu i to for tes.

Qu e ria co men tar uma re por ta gem pu bli ca da na
Fo lha de S.Pa u lo:

O Pre si den te Na ci o nal da UDR (União
De mo crá ti ca Ru ra lis ta), Luiz Antô nio Nab-
han Gar cia, 45, afir ma te mer que o cam po
bra si le i ro ca mi nhe “para uma con fla gra ção”,
pela fal ta de ati tu de do Go ver no Lula. Nab-
han Gar cia afir ma que o MST (Mo vi men to
dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra) não
quer fa zer re for ma agrá ria e “sim to mar o
po der, com a trans for ma ção de um sis te ma
po lí ti co vi gen te”.

Ou seja, é dito que o MST não quer ter ra, não
quer um lo cal para tra ba lhar, mas, sim, a re vo lu ção, o
po der, que eles que rem to mar con ta do País e mo di fi-
cá-lo.

É bom jo gar mos fran ca men te. Quem é que não
sabe, nes te País, que ter ra é po der? Quem não sabe
que quem de tém a pos se da ter ra, que os do nos da
ter ra man dam, man da ram e vão que rer con ti nu ar
man dan do nes te País? O po der está di re ta men te li -
ga do à pos se da ter ra ao lon go de toda a His tó ria bra -
si le i ra.

Tal vez seja im por tan te fa zer mos uma re tros pec-
ti va his tó ri ca de como a ter ra foi ob ti da nes te País,
como mu i tas pes so as acu mu la ram gran des ex ten-
sões de ter ras. Aliás, o Pre si den te Na ci o nal da UDR é 
fi lho e neto de fa zen de i ros, pos sui 1.060 hec ta res em
Sor ri so, no Mato Gros so, onde pro duz soja e mi lho e
tem pe cuá ria de cria, e ou tros 366 hec ta res em San -
do va li na, no Pon tal do Pa ra na pa ne ma, São Pa u lo.
Por tan to, não é ne nhum pe que no pro pri e tá rio; é um
imen so pro pri e tá rio de ter ra.

Vejo o Se na dor Cé sar Bor ges me ob ser van do.
Fui le i to ra aten ta de Jor ge Ama do. Em seus ro -

man ces, fi ca va mu i to cla ro como se acu mu lou ter ra no 
Bra sil, como de ter mi na das fa mí li as, gru pos, pes so as
se apos sa ram da ter ra. Exis te até um ter mo – gri le i ro,
gri la gem – cujo sig ni fi ca do vim a des co brir de po is de
mu i to tem po. Por que é que se dá o nome de gri le i ro?
A in for ma ção que me de ram era a de que, para se re -
gu la ri za rem ter ras, co lo ca vam-se os pa péis nas ga ve-
tas com gri los para que ama re le ces sem e fi cas sem
com a apa rên cia de ve lhos. Era des sa for ma que se
re gu la ri za vam as ter ras ab so lu ta men te ile ga is.

Aliás, ocu par, re sis tir, pro du zir, que é o lema dos 
sem-ter ra, é e sem pre foi o lema de mu i ta gen te com
ter ra, que ocu pou, re sis tiu e pro du ziu. Por tan to, se va -
mos fa lar dos bo nés, va mos fa lar das ca be ças, va mos
fa lar da His tó ria. Va mos fa lar como é que este País
pa tri mo ni a lis ta, con cen tra dor de ter ra e de ren da, cri -
ou-se, cons ti tu iu-se.

A Sra. Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Já
lhe con ce de rei o apar te, Se na do ra.

O pro ble ma é o MST? Qu e rem fa zer aná li ses a
res pe i to dos com por ta men tos do MST? Te nho vá ri as
ques tões que pos so abor dar. Mas que rer es ca mo te ar
que o pro ble ma é que 1% dos pro pri e tá ri os de ter ras
no Bra sil de têm 50% de toda a ter ra bra si le i ra é ten tar
es con der o cri me ab so lu to de não per mi tir que, no
País que tem a ma i or ex ten são de ter ra agri cul tá vel
do pla ne ta, pes so as con si gam um pe da ço de ter ra
para tra ba lhar.

Com pra zer, se guin do a or dem, ouço o apar te
da Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, do Se na dor Ro-
ber to Sa tur ni no e, de po is, do Se na dor De mós te nes
Tor res.

A Sra. Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
Se na do ra Ide li Sal vat ti, foi mu i to bom V. Exª ter le van-
ta do esse as sun to nes te mo men to. Ou vin do as sim,
fica pa re cen do que a si tu a ção é de ses pe ra do ra para
al gu mas pes so as por aí, um dra ma que, do meu pon -
to de vis ta, não pro ce de de je i to ne nhum. Em pri me i ro
lu gar, não fa zer a re for ma agrá ria é a co i sa mais bur ra
do mun do, por que os pa í ses ti dos como “avan ça dos”,
“de sen vol vi dos” – uso as as pas por que, para mim, de -
sen vol vi men to não é bem o que eles fa zem –, já fi ze-
ram a re for ma agrá ria há mu i to tem po, en quan to nes -
te País não que rem fa zer a re for ma agrá ria. É a de fe-
sa da “sa cros san ta” pro pri e da de pri va da, que vai es -
tar mais as se gu ra da ain da ao se fa zer a re for ma agrá -
ria para va ler. Esse é o item um. Item dois: gos tam de
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fa zer uma con fu são mu i to gran de com o MST. Há re al-
men te mo vi men tos que não são qua li fi ca dos, que
pro mo vem ba der nas e ou tras ati tu des im pró pri as,
mas o MST é um mo vi men to or ga ni za do, sim, e re co-
nhe ci do in ter na ci o nal men te. Como é ape nas um
apar te, não te nho tem po para co men tar mais. Item
três: o gran de de ses pe ro dos que se apos sa ram de
ter ras pú bli cas é a po lí ti ca do Go ver no Lula, Pre si-
den te da Re pú bli ca, de res ga te das ter ras pú bli cas
para fins de re for ma agrá ria. Nin guém to ma rá ter ra de 
nin guém; aliás, cre io que nem lá no meu Esta do de
Mato Gros so será ne ces sá rio de sa pro pri ar ter ra. Tal -
vez os gran des fa zen de i ros, que es ta vam que ren do
ter suas ter ras de sa pro pri a das por pre ços exor bi tan-
tes, es te jam cha te a dos por que acre di tam que não
será mais pre ci so de sa pro pri ar ter ra. São tan tas as
ter ras pú bli cas de que os gri le i ros se apos sa ram que,
com o res ga te de las, não será ne ces sá rio mais de sa-
pro pri ar. Em Mato Gros so, dá para fa zer re for ma
agrá ria com as ter ras pú bli cas e ain da so bram ter ras.
É ób vio que os gri le i ros de ter ras pú bli cas es tão apa -
vo ra dos, por que vão per der. E es pe ro que per cam,
por que quem pe gou ter ra pú bli ca, que deve ter fim so -
ci al, tem que per der. Mu i to obri ga da.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Obri ga da, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, pelo apar te.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na do ra Ide li Sal vat ti, hoje, pa re ce que é o MST que
as sus ta. Há qua ren ta anos, eram as Li gas Cam po ne-
sas. E mais as sus ta do res ain da eram os dis cur sos
que se fa zi am no Con gres so Na ci o nal so bre o pe ri go
das Li gas Cam po ne sas. Lem bro-me de um De pu ta do
da UDN de Mi nas Ge ra is, que era pa dre, que di zia:
“Eu de ve ria fa lar aqui no pre ce i to de Cris to, “Amai-vos 
uns aos ou tros”, mas digo: “Armai-vos uns aos ou tros,
por que a guer ra está co me çan do”. A guer ra era re pre-
sen ta da pe las Li gas Cam po ne sas. O De pu ta do Bi lac
Pin to e os con ser va do res do Con gres so fa la vam da
“guer ra re vo lu ci o ná ria”. O que acon te ceu foi que veio
a di ta du ra mi li tar, pas sa ram-se 40 anos e não se fez a
re for ma agrá ria. É ne ces sá rio fa zer a re for ma agrá ria.
Ago ra o nos so Go ver no vai fa zer, te nho ab so lu ta cer -
te za. Então, po dem to dos se acal mar por que a re for-
ma agrá ria vai ser fe i ta, e a ten são no cam po, evi den-
te men te, vai se ali vi ar. Mas a ten são é mu i to ma i or na
ci da de do que no cam po. Essa tam bém é ou tra ver da-
de que pre ci sa ser dita. 

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Obri ga da, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pelo apar te.

Con ce do o apar te ao Se na dor De mós te nes Tor-
res.

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Se na-
do ra Ide li, pri me i ra men te, gos ta ria de ex ter nar o meu
re co nhe ci men to pelo tra ba lho for mi dá vel que V. Exª
vem re a li zan do nes ta Casa. Vou tra tar, em meu pro -
nun ci a men to ain da hoje, do mes mo tema que V. Exª
está abor dan do. É pre ci so de i xar bem cla ro que o
Bra sil atra sou um pro ces so de re for ma agrá ria que os 
pa í ses eu ro pe us fi ze ram há 200 anos, com o fim do
re gi me fe u dal. So men te na dé ca da de 60 é que re gu-
la men ta mos a Cons ti tu i ção de 1946, pro pi ci an do a
de sa pro pri a ção para fins de in te res se so ci al. E aca-
ba mos fa zen do, no Bra sil, uma es pé cie de as sen ta-
men to mu i to com pli ca do, por que, na re a li da de, hou ve
a dis tri bu i ção de ter ra, mas sem os me ca nis mos para
fi xa ção do ho mem no cam po. Então, di ga mos o se-
guin te: o Go ver no Fer nan do Hen ri que, du ran te os oito 
anos de go ver no, dis tri bu iu mais ter ra do que em to -
dos os anos an te ri o res e gas tou R$30 bi lhões em re -
for ma agrá ria. Não se pode, en tão, di zer que ele não
in ves tiu em re for ma agrá ria. Ago ra, se foi uti li za do um
mo de lo cor re to, ade qua do, que te nha efe ti va men te
pro pi ci a do uma jus ti ça so ci al no cam po, cre io que
não. Mas, Se na do ra, o gran de pro ble ma que vejo em
re la ção ao Mo vi men to dos Sem-Ter ra, que é or ga ni-
za do, que me re ce res pe i to, que luta efe ti va men te
pela con se cu ção e re a li za ção da re for ma agrá ria no
Bra sil, são os mé to dos que vem uti li zan do. Esses mé -
to dos aca bam por se as se me lhar aos mes mos que os 
fa zen de i ros uti li za ram na dé ca da de 80 e que nós re -
pro vá va mos, o que quer di zer que não in te res sa o
lado. O Bra sil pre ci sa fa zer re for ma agrá ria? Pre ci sa.
O Go ver no Lula pre ci sa me lho rar in clu si ve o que os
go ver nos an te ri o res fi ze ram? Sim. E digo, como uma
pes soa que não par ti ci pou do Go ver no Fer nan do
Hen ri que e que pela pri me i ra vez exer ce um car go po -
lí ti co, que te mos que re co nhe cer que al gu ma co i sa foi 
fe i ta em ter mos de dis tri bu i ção de ter ra, mas nada foi
fe i to para pro cu rar se gu rar esse ho mem lá. Sa be mos
que, só dis tri bu in do ter ra, aca ba mos por pro pi ci ar que 
esse ho mem ter mi ne ven den do a pró pria ter ra por
não ter me ca nis mos para per ma ne cer ali. Não es cu tei
o iní cio da dis cus são, mas o que re pro vo, hoje, são os
me ca nis mos uti li za dos pelo Mo vi men to dos Tra ba lha-
do res Sem Ter ra. Con si de ra va le gí ti mos os mé to dos
uti li za dos an tes, de pres são, de dis cus são, de ex po si-
ção do mo vi men to. Mas, ago ra, a prá ti ca da vi o lên cia
pode le var a um re cru des ci men to des ne ces sá rio no
cam po. Re pro vo o uso de mé to dos vi o len tos pelo
MST, da mes ma for ma como fiz na dé ca da de 80 em
re la ção à atu a ção dos fa zen de i ros, que uti li za vam ar -
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mas e mé to dos ar ca i cos. Acre di to que isso não con tri-
bui para a efe ti va ção de uma re for ma agrá ria pa cí fi ca
em nos so País.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Obri ga da, Se na dor De mós te nes Tor res, pelo apar te.

Te mos que ter cla re za, cal ma e tran qüi li da de
para re sol ver esse pro ble ma. A ques tão agrá ria no
Bra sil se ar ras ta há mais de 500 anos e re pre sen ta
uma si tu a ção de in jus ti ça so ci al que, por si só, é in -
sus ten tá vel, in con ce bí vel e inad mis sí vel. Por tan to,
pre ci sa mos en ten der que, se os que se re be lam con -
tra essa si tu a ção ex ce dem-se em al guns mo men tos,
em al gu mas cir cuns tân ci as, isso é fru to da in jus ti ça
cris ta li za da na es tru tu ra fun diá ria bra si le i ra. No Bra sil,
vol to a afir mar, 1% dos pro pri e tá ri os de ter ra são do -
nos de mais da me ta de das ter ras agri cul tá ve is do
País. Isso, por si só, já re pre sen ta uma vi o lên cia ino -
mi ná vel. É algo mais vi o len to do que qual quer ato vi o-
len to de re sis tên cia a essa si tu a ção.

Ouço a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

A Sra. Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) –
Obri ga da, Se na do ra Ide li Sal vat ti. Pa ra be ni zo-a pela
abor da gem do tema. Nes te Se na do, na se ma na pas -
sa da, foi apre sen ta do um pe di do de cri a ção de CPI
para in ves ti gar o MST. Eu per gun to a to dos, Se na do-
ra, se, em sã cons ciên cia, que re mos re al men te fa zer
a re for ma agrá ria nes te País ou se há al guns que ape -
nas que rem fa zer ba ru lho e se con tra por a uma re i vin-
di ca ção cuja jus te za não se dis cu te. Re for ma agrá ria
é algo bá si co para qual quer país se de sen vol ver. O
que se fez foi uma “fa ve li za ção” agrá ria e al guns
acham que po dem in ves ti gar ape nas o MST. Não vou
ne gar que ex ces sos pos sam ter sido co me ti dos aqui
ou ali. Mas o MST é um mo vi men to de tra ba lha do res
or ga ni za dos que sur giu exa ta men te por con ta da
omis são e da fal ta de pers pec ti va de acon te cer a re -
for ma agrá ria no País. Qu e ro sa ber, Se na do ra Ide li,
se tam bém vai ha ver a mes ma von ta de po lí ti ca de se
in ves ti gar a gri la gem de ter ra. Qu e ro sa ber se vai ha -
ver a mes ma von ta de po lí ti ca para se in ves ti gar o tra -
ba lho es cra vo que mu i tos des ses fa zen de i ros pra ti-
cam, in clu si ve no meu Esta do, o Pará, que, in fe liz-
men te, con cen tra 80% de to das as apre en sões e pos -
te ri or li ber ta ção de tra ba lha do res es cra vos ou em
con di ções aná lo gas. Ou se in ves ti gam a gri la gem de
ter ra e o tra ba lho es cra vo, que são cri mes, ou não ha -
ve rá, na ver da de, a paz no cam po. Ou se tem o ob je ti-
vo de le var a paz ao cam po, além de con di ções de so -
bre vi vên cia para o tra ba lha dor ru ral as sen ta do, pois

mu i tos não têm luz, casa, água, as sis tên cia téc ni ca e
aces so à es tra da, como na ma i o ria dos as sen ta men-
tos no Esta do do Pará – tam bém o que con cen tra ma -
i or quan ti da de de as sen ta men tos –, trans for man-
do-os em pro du to res ru ra is, ou vai-se ape nas ata car,
mais uma vez, a or ga ni za ção dos tra ba lha do res. Pen -
so que não deva ser as sim, pois que re mos fa zer a re -
for ma agrá ria. Por isso, pa ra be ni zo V. Exª pela abor -
da gem do tema e que ro di zer que a UDR não vai mu -
dar Mi nis tro em nos so Go ver no. A UDR, co i sís si ma
ne nhu ma, não muda Mi nis tro em nos so Go ver no.

A SRA. IDELI SALVATIT (Blo co/PT – SC) – Foi
por isso, Se na do ra Ana Jú lia, que co me cei o meu pro -
nun ci a men to – V. Exª não es ta va pre sen te – fa lan do a
res pe i to de “bo nés” e “ca be ças”. Os bo nés co lo ca dos
po dem ser uma ati vi da de mo men tâ nea, uma gen ti le-
za, mas não o que está den tro da ca be ça das pes so-
as, a for ma como en xer gam essa re a li da de fun diá ria
bra si le i ra ab so lu ta men te in jus ta e como se po si ci o-
nam.

O Pre si den te da Re pú bli ca co lo cou o boné do
MST? Co lo cou e cre io que tem todo o di re i to de
fazê-lo, como co lo cou inú me ros ou tros cha péus e es -
te ve, por exem plo, em ati vi da des dos gran des pro du-
to res ru ra is e em so le ni da des com o agro ne gó cio bra -
si le i ro. Aliás, o Go ver no vem man ten do e am pli an do
esse im por tan te se tor da eco no mia bra si le i ra, re co-
nhe cen do a sua re le vân cia. Hoje de ma nhã, o Mi nis-
tro da Agri cul tu ra, Ro ber to Ro dri gues, es te ve com a
Ban ca da de apo io ao Go ver no, mos tran do-nos, exa -
ta men te, todo o po ten ci al que está per me an do esse
se tor, com gran des pos si bi li da des de se am pli a rem
as nos sas ex por ta ções, os re cur sos, a mão-de-obra e 
os em pre gos.

To da via, não va mos es ca mo te ar. Quem quer fa -
zer a de fe sa da in jus ti ça fun diá ria, que não es ca mo te-
ie, que co lo que o cha péu. Já tive a opor tu ni da de de
di zer que não há ne nhum pro ble ma nis so. Que cada
um as su ma o que de fen de. Estou sen do pro ces sa da
no Su pre mo por que dis se que de ter mi na da fi gu ra po -
lí ti ca era lo bis ta de ban que i ro. Não há ne nhum pro ble-
ma em ser lo bis ta do que for. Eu sou lo bis ta de pro fes-
sor, da edu ca ção pú bli ca, de que faço a de fe sa in tran-
si gen te e não te nho ver go nha. Te mos vá ri os lo bis tas,
de inú me ros se to res. Con tu do, é pre ci so as su mir, é
pre ci so co lo car o cha pe u zi nho de acor do com a idéia
que está den tro da ca be ça.

O Go ver no de Lula não só está dan do apo io e
con di ções para que o agro ne gó cio con ti nue em ex-
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pan são no Bra sil, como, ao mes mo tem po, está pri vi-
le gi an do a agri cul tu ra fa mi li ar. Pela pri me i ra vez e pri -
o ri ta ri a men te, a dí vi da dos pe que nos agri cul to res e
as sen ta dos da re for ma agrá ria está sen do ne go ci a-
da; o Pla no Sa fra con tém inú me ras no vi da des, es pe-
ci fi ca men te para esse se tor, sim pli fi can do-o, e exis-
tem o Car tão Pro naf, o Pro naf Mu lher, o Pro naf Jo-
vem Tra ba lha dor Ru ral, o Pro naf Tu ris mo Ru ral e o
Pro naf Pes ca, que am pli am os va lo res dos con tra tos
e dão con di ções para a re for ma agrá ria.

Como diz o Se na dor Sa tur ni no, te mos ple na
con vic ção de que essa re for ma será fe i ta pelo Go ver-
no de Lula, da mes ma for ma co ra jo sa como o Pre si-
den te tem en fren ta do inú me ras ques tões. Ela será fe -
i ta den tro do res pe i to à lei e das con di ções de mo crá ti-
cas do País, mas tam bém dan do con di ções para que
os tra ba lha do res as sen ta dos pos sam vi ver com dig ni-
da de. Se o Pre si den te da UDR diz que o MST não
quer re for ma agrá ria, mas o po der, digo que os tra ba-
lha do res sem ter ra que rem o po der, sim, mas o po der
de vi ver com dig ni da de, cri ar sua fa mí lia, ter um lo cal
para tra ba lhar e de onde ti rar o seu sus ten to, de se -
rem re co nhe ci dos não como es tan do à mar gem da
so ci e da de, mas como ci da dãos bra si le i ros com di re i-
to a vi ver.

Sr. Pre si den te, agra de ço e peço des cul pas por
ter ul tra pas sa do al guns mi nu tos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
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) – Pror ro go o tem po des ti na do à Hora do Expe di-
en te para que pos sa mos ou vir os Se na do res ins cri tos
para co mu ni ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor De -
mós te nes Tor res.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria ape nas de me
ins cre ver pela Li de ran ça do PFL, após a Hora do
Expe di en te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª fica ins cri to em se gun do lu gar para fa lar
após a Ordem do Dia, em se gui da ao Lí der Mo za ril do
Ca val can ti, pri me i ro a pe dir a pa la vra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, como Lí der, 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. 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, on tem fui apa nha do de sur pre sa
por uma de cla ra ção bom bás ti ca do Sr. Mi nis tro José
Dir ceu, sus ten tan do ter ha vi do cor rup ção far ta em
Go ver nos re cen tes. Assim, eu ti nha que res pon der,
so bre tu do pelo Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Antes de tudo, duas ex pli ca ções bem cla ras,
nada es cu ras: se há cor rup ção, o Mi nis tro do mi na e
não diz quem rou bou o quê, de quem e quan to, o Mi -
nis tro é cúm pli ce de rou ba lhe i ra nes te País. O se gun-
do pon to, bem cla ro tam bém, bem di re to, bem fron tal:
se hou ve ir re gu la ri da des em re la ção à pri va ti za ção
das te les, é bom cha mar mos às fa las o Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do João Pa u lo, do
Par ti do dos Tra ba lha do res de São Pa u lo, que ar qui-
vou a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to so li ci ta da
por nú me ro su fi ci en te, le gal e re gi men tal de De pu ta-
dos, e, por tan to, co me ça ría mos ape nas a re por a ver -
da de e o bom sen so.

Eu fi quei, Sras. e Srs. Se na do res, a me di tar so -
bre por que o Mi nis tro José Dir ceu te ria dito isso, se S. 
Exª é tão ra po sa e se por ta sem pre com tan ta ca u te la.
No dia se guin te, a sim ples le i tu ra dos jor na is me mos -
trou o por quê: O Glo bo: “Dir ceu: “Gre vis tas te rão de
as su mir o ônus”” – de apo i a dor con tu maz de gre ve de
ser vi do res pú bli cos, vi rou ca pi tão-do-mato -; Fo lha
de S. Pa u lo: “Lula diz que gre ve é di re i to, mas ame a-
ça pu nir gre vis tas” – é a mes ma lin gua gem de ca pi-
tão-do-mato -; um ana lis ta de O Esta do de S. Pa u lo
de hoje: “PT pro me teu de ma is”, re fe rin do-se ao con fli-
to do cam po; O Esta do de S. Pa u lo de hoje: “Qu e rem
su gar o nos so san gue, diz de le ga do da Po lí cia Fe de-
ral”; Cor re io Bra zi li en se de hoje, pelo co lu nis ta de
Eco no mia Antô nio Ma cha do: “O Go ver no está com os 
ner vos à flor da pele”; O Glo bo de hoje: “Sem apo io
da CUT, ser vi do res vão a Lula, Dir ceu e Ber zo i ni em
pro tes tos”; O Glo bo de hoje – va mos para o qua dro
de re ces são eco nô mi ca, que se ins ta la de ma ne i ra
per ver sa no País, sob o olhar com pla cen te e cúm pli ce
do Go ver no de Lula -: “Me nos fô le go em toda a in dús-
tria: pro du ção caiu 3% em maio e cri se se es pa lha
pela ca de ia pro du ti va. Empre go re cua”; Fo lha de
S.Pa u lo de hoje: “Da dos da Con fe de ra ção Na ci o nal
da Indús tria con fir mam es tag na ção in dus tri al”; O Glo -
bo de hoje: “A eli te dos ser vi do res vai à gre ve”; Fo lha
de S.Pa u lo de hoje: “Até 40% dos ser vi do res ade rem
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à gre ve, diz Go ver no”; Fo lha de S.Pa u lo de hoje:
“IBGE apre sen ta in dús tria pa ra da” – quem diz, ago ra,
sou eu: o que re pre sen ta o au men to dos ín di ces de
de sem pre go que são cru éis nes te País -; Fo lha de
S.Pa u lo: “Indús tria pa ra da em maio, diz o IBGE”; O
Glo bo de hoje: “Pa péis tro ca dos: Po lí cia Fe de ral li de-
ra gre ve e CUT é va i a da”; O Esta do de S. Pa u lo de
hoje – com o Mi nis tro José Dir ceu no va men te, já
numa po si ção mais cân di da -: “Meta é ele var a ren da
de dez mi lhões de fa mí li as.”

Se na dor Jef fer son Pé res, re ce bi um e-mail bem 
de mons tra ti vo do que tem sido este Go ver no. Um
e-mail, de um ci da dão bra si le i ro, que me diz o se guin-
te: “Se na dor, con ti nue a luta” – mas isso não é o mais
im por tan te. O que ele me diz de im por tan te é: “Este
Go ver no não pas sa o fil me, só pas sa o tra i ler”. Ou
seja, pro mes sas re no va das, crí ti cas, qua dro de des -
go ver no, e o Mi nis tro acha que pode, le vi a na men te,
di zer que hou ve cor rup ção no Go ver no an te ri or e,
com isso, des vi ar a aten ção, des vi ar o foco do
não-go ver no! Por que há go ver nos, e a gen te cri ti ca o
go ver no por ser bom, se a gen te não gos ta da boa li -
nha dele, a gen te cri ti ca por ser mal, se a gen te não
gos ta da li nha que se jul ga ruim dele, mas está ha ven-
do, ago ra, algo pa re ci do com um não-go ver no, um
Go ver no que não diz a que veio, e co me ço pelo Pro -
gra ma Pri me i ro Empre go, que não tem uma lei a le ga-
li zá-lo, a re gu la men tá-lo. Essa lei, se por ven tu ra exis -
tis se, eu não a co nhe ço, não faz par te da pri o ri da de
des ta con vo ca ção ex tra or di ná ria. Ou seja, o Pri me i ro
Empre go não é im por tan te, não é fun da men tal. Se o
fos se, o Go ver no te ria to ma do a ati tu de de agi li zá-lo.
Cor re, hoje, Se na dor Efra im Mo ra is, algo que não é
pi a da – a não ser de hu mor ne gro –, em que o fi lho
che ga para o pai e diz – es tou fa lan do, ago ra, do pri -
me i ro em pre go –: “Pa pai, te nho duas no tí ci as: uma
boa e ou tra ruim. Co me ço por qual, pa pai?” E ele diz:
“Meu fi lho, co me ce pela boa, no tí cia ruim já tem de -
ma is nos úl ti mos seis me ses”. E o fi lho diz: “Pa pai, a
no tí cia boa é que ar ran jei um em pre go. Puxa, meu fi -
lho, que bom! E qual é a ruim? A ruim, pa pai, é que é o 
seu em pre go; vou tra ba lhar no seu lu gar, por que vai
ser pos si bi li ta da essa mu dan ça, que é pre ju di ci al à
sua vida, em fun ção de um pro je to mal-es tru tu ra do,
que foi lan ça do, como se fos se um fo gue te de Cabo
Ca na ve ral, sem a cer te za do re tor no des se fo gue te a
sua base”. Por tan to, devo di zer que com pre en di mu i to
bem as ra zões do Mi nis tro José Dir ceu. Já não es tou
ofen di do com S. Exª pois se ele ti ves se, na ver da de,
cer te za de cor rup ção no Go ver no pas sa do, te ria dito,

re pi to, o nome do la drão ou dos la drões, quan to o la -
drão ou os la drões rou ba ram, de quem o la drão ou os
la drões rou ba ram, sob pena de S. Exª ser cúm pli ce de 
quem te ria as sal ta do os co fres pú bli cos des te País. A
ou tra co i sa é que S. Exª con ti nua pas san do o tra i ler,
con ti nua pro me ten do cada vez mais, en quan to não
re a li za. S. Exª, na ver da de, o que que ria, e aí tem o
jogo tá ti co, pode não ser éti co, lim po, cor re to, mas é
um jogo tá ti co, que, ima gi no, pos sa até ser jus ti fi cá-
vel, se pen sar mos em ter mos da me di o cri da de po lí ti-
ca que se pra ti ca por aí, era des vi ar a aten ção des se
ca lha ma ço que te nho em mãos, (er gue-os, mos tran-
do ao Ple ná rio) que pro va que o Go ver no não está im -
plan tan do um rit mo ad mi nis tra ti vo ade qua do, que
está trans fe rin do o Ris co Bra sil do ma cro e co nô mi co
para o mi cro e co nô mi co, haja vis ta a ati tu de de sas tra-
da em re la ção às agên ci as e a fuga de in ves ti do res.
De nun cio, Srs. Se na do res, que está ha ven do fuga de
ca pi ta is des te País! De nun cio que o IED, Inves ti men to
Estran ge i ro Di re to, está sig ni fi can do sa í da de em pre-
sas des te País sem que ou tras ve nham para o lu gar,
por que tem ha vi do essa agi ta ção no cam po, que per-
tur ba o in ves ti dor, têm ha vi do, sem dú vi da, esse ti tu-
be io e esse de sas tre em re la ção às agên ci as, e tem
ha vi do aqui lo que os bra si le i ros já se per gun tam do
por quê: tem ha vi do algo que não é fá cil de cri ti car. A
gen te cri ti ca o que exis te. O que não exis te a gen te
diz: que exer cí cio duro que pe dem da Opo si ção quan -
do este Go ver no tem den tro das pró pri as hos tes uma
opo si ção in ter na tão for te! Que exer cí cio duro se
pede da Opo si ção, quan do a Opo si ção te ria que ser
tre i na da e pre pa ra da para ata car go ver nos. De nun cio
que a nos sa Opo si ção está sen do co bra da na fun ção
so fis ti ca da, exi gen te – (o Sr. Pre si den te, fa zen do soar 
a cam pa i nha) e já en cer ro, Sr. Pre si den te –, de cri ti car
o não-go ver no, a inér cia, a ina ção, a in com pe tên cia e
es sas co i sas que, na ver da de, para mim, não são éti -
cas – não es tou fa lan do de rou bo – é al guém di zer
que há cor rup ção no País sem di zer quem rou bou,
ape nas para des vi ar a aten ção do qua dro efe ti vo de
des go ver no que se im plan ta no País.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de so li ci tar a trans cri-
ção, nos ana is da Casa, de al gu mas man che tes dos
pe rió di cos aci ma ci ta dos.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO 

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Arthur Vir gí-
lio, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2ª
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. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim. (Pa -
u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i-
ra Cam pos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, em nome do Lí der
do Blo co.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A pa la vra
será con ce di da a V. Exª jun ta men te com ou tros Lí de-
res já elen ca dos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO 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,
ve nho à tri bu na tra zer uma pre o cu pa ção da par te pro -
du to ra do Bra sil.

O Cor re io Bra zi li en se des ta ca, hoje, em uma
ex ten sa ma té ria, no Ca der no de Eco no mia, que o

Bra sil pas sou a ser, nes ses úl ti mos doze me ses, o
ma i or ven de dor de car ne do mun do.

Sr. Pre si den te, isto quer di zer que o Bra sil vem
dan do cer to, o Bra sil do meu Tocan tins, o de Go iás, o
de Mato Gros so, o Bra sil da pro du ção, o Bra sil que
con se guiu es ca par da fe bre af to sa, o Bra sil que fez o
con tro le e a de fe sa ani mal de for ma efi ci en te, co lo-
can do-nos como pro du to res ace i tos pe los mer ca dos
mais im por tan tes do mun do.

Sr. Pre si den te, é des te Bra sil que ve nho fa lar,
po rém, tra zen do al gu ma pre o cu pa ção.

Des ta ca ain da o Cor re io Bra zi li en se que o cus -
to dos pe cu a ris tas su biu 7% e que o pre ço do boi gor -
do caiu 10%. 

Mas, Sr. Pre si den te, o que me pre o cu pa ain da
mais – e trans for mo essa pre o cu pa ção em um ape lo
di re ci o na do ao gran de Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues –,
é a ques tão dos re cur sos para a de fe sa ani mal jun to
àque les Esta dos que, a exem plo do To can tins, con se-
gui ram ad qui rir o Cer ti fi ca do de Zona de Exclu são da
Fe bre Afto sa.

Sr. Pre si den te, para dar idéia da im por tân cia
des se cer ti fi ca do, bas ta di zer que ele foi emi ti do em
Pa ris e en tre gue às au to ri da des to can ti nen ses como
re co nhe ci men to pelo tra ba lho re a li za do pelo nos so
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Esta do, ten do em vis ta não ha ver de tec ta do ne nhu ma
ocor rên cia de ca sos da fe bre af to sa. Aliás, no To can-
tins, tam bém es ta mos tra ba lhan do para o de sen vol vi-
men to de tec no lo gi as, que são acom pa nha das pe los
pro du to res com o ob je ti vo de ob ter mos a cada dia
uma car ne da mais alta qua li da de. Sr. Pre si den te, as
nos sas por tas es tão aber tas rumo ao Mer ca do Co-
mum Eu ro peu, ao mer ca do rus so e o da Chi na, além
de ou tros mer ca dos.

O Cor re io Bra zi li en se des ta ca ain da o mal da
vaca lou ca, men ci o nan do que uma im por tan te de ci-
são foi to ma da pelo Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues no
sen ti do de ras tre ar as 4.500 re zes, im por ta das pelo
Bra sil, ori un das dos Esta dos Uni dos e do Ca na dá.

Sr. Pre si den te, pa ra be ni zo S. Exª, o Mi nis tro, por 
tal me di da e so li ci to de S. Exª que re que i ra à De le ga-
cia Fe de ral do Mi nis té rio da Agri cul tu ra no To can tins
os pe di dos pro to co la dos na que la De le ga cia, para que 
não pa ra li se mos os pro gra mas que es tão em an da-
men to no Esta do do To can tins. Cus tou tem po, di nhe i-
ro ao pro du tor to can ti nen se – o que não foi ain da atin -
gi do por ou tros Esta dos – para ob ter mos a con di ção
de zona li vre da af to sa e de ou tras do en ças e ma les.
Para isso, Sr. Pre si den te, ve í cu los fo ram ad qui ri dos,
téc ni cos fo ram con tra ta dos, além de se rem for ma dos
ver da de i ros es que mas de mo bi li za ção en tre os pro -
du to res ru ra is, além de co bran ças de im plan ta ção de
no vas tec no lo gi as. Re cen te men te, mis sões eu ro péi-
as vi si ta ram fa zen das e fri go rí fi cos de To can tins,
ates tan do que o nos so Esta do atin giu a ex ce lên cia na 
pro du ção de car ne, sen do, hoje, um dos gran des ex -
por ta do res de car ne des te País.

Por tan to, para dar mos pros se gui men to a todo esse 
pro gra ma, não po de mos abrir mão de con vê ni os jun to ao 
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, a fim de que o To can tins con ti-
nue a ser con si de ra do uma área li vre da fe bre af to sa –
uma luta, como dis se, de mais de dois anos.

Por fim, Sr. Pre si den te, a in for ma ção que te mos
do nos so Se cre tá rio da Agri cul tu ra é que, mes mo re -
co nhe cen do ser o Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues um
gran de Mi nis tro des te Go ver no, um ho mem do se tor,
um ho mem que co nhe ce a pe cuá ria e a agri cul tu ra
bra si le i ra, um ho mem que, hoje, está anun ci an do
que vai ras tre ar o gado im por ta do do Ca na dá e dos
Esta dos Uni dos, re i te ra mos a S. Exª que não se es -
que ça de um Esta do tão im por tan te como é o do To -
can tins, que con se guiu con tro lar a fe bre af to sa de
ma ne i ra efi caz, além do re co nhe ci men to que ob ti ve-
mos jun to aos mer ca dos ex ter nos, para que pos sa o

pro du tor to can ti nen se con ti nu ar tran qüi lo e apto a
ex por tar a car ne do nos so Esta do para os mer ca dos
mun do afo ra.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, pela Li de ran ça
do PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs.Se na do res, que ro fa zer uma re fle xão po si ti va so -
bre as úl ti mas ati tu des do Go ver no.

Esta Casa re cor da, por que faz mu i to pou co tem -
po que o fato ocor reu, da che ga da do Pre si den te Lula
ao ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, acom pa nha-
do de um sé qüi to com pos to por Go ver na do res e pra ti-
ca men te todo o Mi nis té rio, e pas tas e pas tas que con -
ti nham as pro pos tas de re for ma tri bu tá ria e pre vi den-
ciá ria. Era como se uma bar ra gem ti ves se ar re ben ta-
do e a água in va di do o Con gres so. Era como se a von -
ta de do Bra sil es ti ves se che gan do na que les pa co tes
cu i da do sa men te amar ra dos e trans por ta dos pes so al-
men te por Sua Exce lên cia, o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va. Ocor re que, na que les pa co tes, es tão
es cri tas co i sas que, no en ten di men to do PFL e – es -
tou se gu ro – do PSDB, são da no sas e in con ve ni en tes
ao in te res se da so ci e da de bra si le i ra.

É uma re for ma tri bu tá ria que pe re ni za como
pro pos ta a CPMF, que foi apro va da com o meu voto
não para vi ger eter na men te, mas para exis tir até o fi -
nal do ano que pas sou e este ano está vi gen do com
0,08%. Tra ta-se de uma re for ma tri bu tá ria que eli mi na
a pos si bi li da de de os Esta dos fa ze rem a po lí ti ca de
atra ção de in ves ti men tos pelo es ta be le ci men to de
cin co alí quo tas imu tá ve is para a ta xa ção do que hoje
é o ICMS. Aliás, a re for ma tri bu tá ria pro pos ta é ba si-
ca men te a pe re ni za ção da CPMF e a in ter ven ção em
im pos tos es ta du a is. De res to, é per fu ma ria.

O pa co te traz algo que re pu to pro fun da men te
de sin te res san te à so ci e da de no que tan ge à re for ma
da Pre vi dên cia: a não pa ri da de en tre o sa lá rio do tra -
ba lha dor na ati va e na apo sen ta do ria, a ta xa ção do
apo sen ta do, o au men to da ida de mí ni ma para 60 e 65 
anos para ho mens e mu lhe res, res pec ti va men te, e
por aí vai. Mas, pelo rio que de sa gua va, com a pre-
sen ça do Pre si den te Lula, dos Go ver na do res e dos
Mi nis tros no Con gres so, pa re cia que aqui lo era o pro -
du to, a ex pres são da von ta de na ci o nal, o que não é
ver da de.
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Estou para fa zer uma cons ta ta ção, o que faço
com pra zer. A voz das ruas, os ar gu men tos da Opo si-
ção es tão co me çan do a se fa zer sen tir, por que o Go -
ver no, pela suas vo zes mais au to ri za das, co me ça a
de cla rar que a ne go ci a ção está pos ta e que par tes
im por tan tes das re for mas se rão ne go ci a das. Cre io
que está se en cer ran do a fase da tru cu lên cia, que foi
por nós, da Opo si ção, di ver sas ve zes de nun ci a da.
Por que o re gi me de mo crá ti co não ad mi te, não ace i ta
a tru cu lên cia como prá ti ca po lí ti ca. Acre di to que a voz 
das ruas, a co bran ça da co e rên cia, a co bran ça do
com pro mis so to ma do e da prá ti ca efe ti va de go ver no
está co me çan do a sen si bi li zar o pró prio Go ver no, que 
está sen do en cos ta do no can to da pa re de. Os nú me-
ros do co me ço do Go ver no es tão ce den do es pa ço
para os nú me ros re a is, que são per ver sos e que fo-
ram apre sen ta dos pelo Se na dor Arthur Vir gí lio. Esses 
nú me ros re pre sen tam a dura re a li da de que o Bra sil
está vi ven do, de de sem pre go, de re ces são, de di fi cul-
da de no cam po so ci al, de de sen ten di men to no cam -
po, que é um bar ril de pól vo ra, para cuja ex plo são a
Opo si ção não vai con tri bu ir. Pelo con trá rio, como aqui 
já se ma ni fes tou, vai aju dar.

A par de fa zer es sas cons ta ta ções, Sr. Pre si den-
te, cha mo a aten ção para um fato que me pre o cu pa.
As nos sas co bran ças es tão co me çan do a fa zer efe i to,
a voz das ruas está co me çan do a pro du zir re sul ta dos
so bre aque les que on tem eram tru cu len tos e que es -
tão ago ra co me çan do a ce der es pa ço à ló gi ca, ao ra -
ci o nal. Re fi ro-me ao en ten di men to e à ne go ci a ção em 
tor no do in te res se da so ci e da de.

Está anun ci a da a re cri a ção da Su de ne, da Su -
dam e da Su de co, mas ao lado da tra mi ta ção de uma
pro pos ta de re for ma tri bu tá ria que su pri me dos Esta -
dos a ca pa ci da de de atra ir in ves ti men tos pela prá ti ca
de uma po lí ti ca de in cen ti vos, que en ten do le gí ti ma. É
a ca pa ci da de de emo lu ção en tre os Esta dos que está
em jogo. É a ca pa ci da de do po bre de lu tar para de i xar
de ser po bre e é a sub tra ção, pela via do in cen ti vo, de
re ti rar do rico a ca pa ci da de de, pela inér cia, pe re ni-
zar-se ou per pe tu ar-se como rico. 

Está, por tan to, co lo ca da a pro pos ta de re for ma
tri bu tá ria que su pri me da Su de ne, con for me ór gão
tra di ci o nal, a sua ca pa ci da de de agir como ins tru-
men to de exe cu ção de po lí ti ca re gi o nal. Com a in for-
ma ção de que es tão sen do re cri a das a Su de ne, Su -
de co e Su dam, que ro vol tar a co brar um fato que já
so li ci tei des ta tri bu na por duas ve zes. Esta é a ter ce i ra
vez que o faço. A re for ma tri bu tá ria será apre ci a da. O

PFL to ma rá po si ção e exi gi rá que a nova Su de ne, a
nova Su de co e a nova Su dam sur jam den tro de um
mo de lo mo der no. Se a po lí ti ca tri bu tá ria de cor ren te
da re for ma tri bu tá ria não der con di ções aos Esta dos
de pra ti ca rem a po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi o nal,
é pre ci so que o Go ver no, com a cri a ção da nova Su -
de ne, pro po nha o novo mo de lo de po lí ti ca de de sen-
vol vi men to re gi o nal.

Re ce bi a in for ma ção de que a nova pre si den te
da Su de ne virá ao Con gres so para dis cu tir com De -
pu ta dos e Se na do res o mo de lo da que le ór gão.

Aqui que ro dar, como man che te, uma su ges tão.
A mo der ni da de re co men da, Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, que a Su de ne não seja ape nas um
ór gão ana li sa dor de pro je tos e apli ca dor de in cen ti vos
fis ca is. A nova Su de ne tem que ser, den tro da or ga ni-
za ção glo bal das na ções, do ca pi tal glo ba li za do, o ór -
gão que vai iden ti fi car, Esta do por Esta do, do Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te, qua is são as ma i o res vo ca-
ções de cada Esta do. Iden ti fi ca das as vo ca ções com -
pe ti ti vas no pla no na ci o nal e in ter na ci o nal, fa zer atra -
ção de ca pi ta is pri va dos, na ci o na is e in ter na ci o na is,
para aí, sim, jun tar aos re cur sos de in cen ti vos fis ca is,
para vi a bi li zar os em pre en di men tos que se jam trun-
fos nas eco no mi as dos Esta dos das re giões Nor te,
Nor des te ou Cen tro-Oes te.

Faço essa co bran ça por que está em tra mi ta ção
os pro je tos de re for ma pre vi den ciá ria e tri bu tá ria, e o
PFL, na hora em que a re for ma tri bu tá ria che gar a
esta Casa, vai exi gir a apre sen ta ção de um pro je to
real de re to ma da do de sen vol vi men to re gi o nal em
ter mos mo der nos, como se pra ti ca nos pa í ses mo-
der nos do mun do.

So bre isso que ro fa zer uma lem bran ça. Sua
Exce lên cia o Pre si den te Lula está vi a jan do para a Eu -
ro pa, a Eu ro pa mo der na: Por tu gal, Espa nha e Ingla -
ter ra. Por tu gal go ver na do por um in te gran te do PSD e 
a Espa nha go ver na da por um in te gran te do PP. Par ti-
dos cen tro-re for mis tas, co li ga dos do PFL na IDC –
Inter na ci o nal De mo cra ta Cris tã, par ti dos que es tão
em Por tu gal e na Espa nha cons tru in do na ções no vas
pela via da mo der ni da de, na prá ti ca de uma for mu la-
ção po lí ti ca cen tro-re for mis ta, a exem plo do que pre -
ga o Par ti do da Fren te Li be ral. E na hora em que co -
bram a pro pos ta da nova Su de ne em ter mos mo der-
nos, que ro di zer a esta Casa que o PFL vai fi car de
ou vi dos bas tan te aber tos para ou vir o que o Pre si-
den te Lula vai di zer em Por tu gal e na Espa nha, pa í-
ses em que os Pri me i ros-Mi nis tros Du rão Bar ro so e
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José Ma ria Aznar, nos sos com pa nhe i ros da IDC, go -
ver nam, e go ver nam bem. 

Du ran te o dis cur so do Sr. José Agri pi-
no, 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. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 161,

DE 1989-COMPLEMENTAR
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 523, de 2003 – art. 336, II)
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Subs ti-
tu ti vo da Câ ma ra 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), que
dis põe so bre o Impos to So bre Ser vi ços de
Qu al quer Na tu re za, de com pe tên cia dos
Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral, e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 688, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor:
Se na dor Ro me ro Jucá, pela apro va ção par -
ci al do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra, e pela re je i-
ção de ex pres sões e dis po si ti vos que re la ci-
o na.

Dis cus são do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra, 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.
A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos

ter mos dos art. 287 do Re gi men to Inter no, o subs ti tu-
ti vo da Câ ma ra a pro je to do Se na do é 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, em cor res-
pon dên cia aos do pro je to emen da do, sal vo apro va-
ção de re que ri men to para vo ta ção em glo bo ou por
gru pos de dis po si ti vos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – É so bre
esta ma té ria?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – É so bre
a vo ta ção.

Sr. Pre si den te, apre sen tei um subs ti tu ti vo ao
pro je to que veio da Câ ma ra. Fiz uma sé rie de mo di fi-
ca ções.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está in -
clu í do no re la tó rio que a Mesa está fa zen do à Casa.

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.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 551, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 287 do Re gi men to Inter no,

re que i ro vo ta ção, em glo bo, dos dis po si ti vos 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 (nº
1/91-Com ple men tar, na que la Casa), que dis põe so-
bre o Impos to So bre Ser vi ços de Qu al quer Na tu re za,
de com pe tên cia dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral
dá ou tras pro vi dên ci as, que re ce be ram pa re cer fa vo-
rá vel.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Ro me ro Jucá.

REQUERIMENTO Nº 552, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 287 do Re gi men to Inter no,

re que i ro vo ta ção, em glo bo, dos dis po si ti vos 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 (nº
1/91-Comp 1e men tar, na que la Casa), que dis põe so -
bre o Impos to So bre Ser vi ços de Qu al quer Na tu re za,
de com pe tên cia dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral,
e dá ou tras pro vi dên ci as, que re ce be ram pa re cer
con trá rio.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o pri me i ro re que ri men to que foi lido, para vo ta-
ção, em glo bo, dos dis po si ti vos do Subs ti tu ti vo da Câ -
ma ra com pa re cer fa vo rá vel.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.) Apro va do.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor João Alber to Sou za.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, há dois des ta ques de
mi nha au to ria.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Eles se -
rão li dos no mo men to opor tu no.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o se gun do re que ri men to, para vo ta ção, em glo bo,
dos dis po si ti vos do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra, com pa -
re cer con trá rio.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, con -

for me os arts. 286 e 287 do Re gi men to Inter no, a
apro va ção dos re que ri men tos de vo ta ção em glo bo
não in va li da o di re i to das Sras e dos Srs. Se na do res
de apre sen ta rem re que ri men tos de des ta que para
vo ta ção em se pa ra do de qual quer dis po si ti vo do
Subs ti tu ti vo da Câ ma ra.

Nes se sen ti do, há 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.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 553, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 312, in -
ci so II, do Re gi men to Inter no, des ta que
para vo ta ção em se pa ra do do § 2º do art.
7º do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 161, de 1989 – Com -
ple men tar.

Jus ti fi ca ção

A Câ ma ra dos De pu ta dos, ao apro var o Subs ti-
tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 1989 –
Com ple men tar, su pri miu um im por tan te dis po si ti vo
que cons ta va no tex to do pro je to apro va do por esta
Casa.

Tra ta-se do § 2º do art. 3º do pro je to ori gi nal, que 
ti nha por fun ção evi tar a du pla co bran ça do ISSQN
so bre os ser vi ços de cons tru ção ci vil, no caso de exis -
tên cia de em pre i ta da com pos te ri or con tra ta ção de
su bem pre i ta das para a exe cu ção do mes mo ser vi ço.
Pela sis te má ti ca ado ta da no pro je to ori gi nal, o va lor
das even tu a is su bem pre i ta das se ria de du zi do da
base de cál cu lo do im pos to de vi do pela em pre i ta da.

Com a su pres são do dis po si ti vo na Câ ma ra, o
ISSQN pas sa rá a ser co bra do tan to na em pre i ta da
como nas su ces si vas su bem pre i ta das, o que le va rá a
uma si tu a ção de es pe ci al ini qüi da de para os em pre-
sá ri os do se tor, além de pro vo car, ao fi nal, ele va ção
no pre ço dos imó ve is, afe tan do toda a po pu la ção.

O mes mo § 2º do art. 3º do pro je to ori gi nal tam -
bém pre via que na base de cál cu lo do ISSQN não se
in clu ía o va lor dos ma te ri a is for ne ci dos pelo pres ta dor
dos ser vi ços de cons tru ção ci vil. Idên ti ca pre vi são
cons ta na le gis la ção atu al (§ 2º do art. 9º do De cre-
to-Lei nº 406/68) e se tra ta de dis po si ção ló gi ca, uma
vez que os ma te ri a is uti li za dos na cons tru ção ci vil es -
tão su je i tos ao pa ga men to do ICMS, já que cons ti tu-
em, ob vi a men te, mer ca do ri as, e não pres ta ção de
ser vi ço.

Faz-se ne ces sá rio, por tan to, o res ta be le ci men to
do § 2º do art. 3º do pro je to apro va do ini ci al men te no
Se na do, a fim de que seja evi ta da a du pla co bran ça
do ISSQN so bre um mes mo ser vi ço, bem como a co -
bran ça con co mi tan te de ISSQN e de ICMS so bre uma 
mes ma ope ra ção.

Para tan to, re que re mos o des ta que para vo ta-
ção em se pa ra do do § 2º do art. 7º do Subs ti tu ti vo da
Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 1989
– Com ple men tar, ar ti go este que tra ta da base de cál -
cu lo do ISSQN, para que, com sua re je i ção, seja res -
ta be le ci do em seu lu gar na pro po si ção e com as de vi-
das adap ta ções, o § 2º do art. 3º do pro je to apro va do
por esta Casa, que tra ta igual men te da base de cál cu-
lo do im pos to.

As re fe ri das adap ta ções en vol vem ape nas cor -
re ções na re da ção do pa rá gra fo, subs ti tu in do-se as
alí ne as a, e b, por in ci sos I e II, de modo a aten der aos 
di ta mes da Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i-
ro de 1998, que dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, al te ra ção e a con so li da ção das leis, bem como a
ex pres são “itens 36 e 37 da lis ta do art. 1º des ta Lei”
por “su bi tens 7.02 e 7.06 da Lis ta Ane xa a esta Lei”.

Sala das Ses sões, 9 de ju nho de 2003. – Ro me-
ro Jucá.

REQUERIMENTO Nº 554, DE 2003

Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro des ta que
para vo ta ção em se pa ra do do § 3º do art. 7º e res pec-
ti vo su bi tem 4.23 da lis ta ane xa do Pro je to de Lei do
Se na do nº 161, de 1989 – Com ple men tar.

Jus ti fi ca ção

O tex to ori gi nal des sa ma té ria não pre via a in -
clu são como base de cál cu lo para fins de apli ca ção
do Impos to So bre Ser vi ços de Qu al quer Na tu re za –
ISS, de com pe tên cia dos mu ni cí pi os so bre os ser vi-
ços pres ta dos pe las co o pe ra ti vas de sa ú de. Por oca -
sião se sua tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, foi
apre sen ta do subs ti tu ti vo ao re fe ri do Pro je to de Lei do
Se na do es ten den do a apli ca ção da que le im pos to às
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co o pe ra ti vas de sa ú de e esse dis po si ti vo in te gra o
tex to ora em apre ci a ção no Se na do Fe de ral.

O dis pos to no § 3º do art. 7º do PLS nº 161, de
1989-com ple men tar, ora em apre ci a ção, não ob ser va
o ade qua do tra ta men to tri bu tá rio dis pen sa do ao ato
co o pe ra ti vo, con for me pre ce i tua a Cons ti tu i ção Fe de-
ral, em seu art. 146, in ci so III, alí nea c.

No caso, a co o pe ra ti va de tra ba lho mé di co, ao
ad mi nis trar um pla no de sa ú de, o faz como so ci e da de
au xi li ar, sem que ela seja di re ta men te res pon sá vel
pe los ser vi ços pres ta dos e seja be ne fi ciá ria dos re-
cur sos ar re ca da dos. Assim, a co o pe ra ti va pres ta ser -
vi ços ao co o pe ra do, seu usuá rio, sem au fe rir van ta-
gem pa tri mo ni al para si.

Isso por que, do va lor ar re ca da do do usuá rio do
pla no de sa ú de, a co o pe ra ti va de tra ba lho não tem
uma re ce i ta pró pria e o va lor re ce bi do pelo ser vi ço
pres ta do não é des ti na do à co o pe ra ti va e sim ao co o-
pe ra do, como re tri bu i ção do seu tra ba lho.

A co o pe ra ti va é por tan to uma mera de po si tá ria
e o ver da de i ro pres ta dor dos ser vi ços é o mé di co as -
so ci a do.

Essa é a es sên cia e a ló gi ca da so ci e da de co o-
pe ra ti va, con sa gra da mun di al men te.

Por isso, for ço sa é con clu são de que o con tri bu-
in te de ISS deve ser o mé di co co o pe ra do e não a sua
co o pe ra ti va.

O dis po si ti vo cons tan te do tex to ora em apre ci a-
ção co li dem com esse prin cí pio e des con si de ram o
ato co o pe ra ti vo.

Des sa ma ne i ra, eles são pas sí ve is de ques ti o-
na men tos no cam po cons ti tu ci o nal e a sua su pres são
do tex to, além de res pe i tar os prin cí pi os pre vis tos na
Cons ti tu i ção Fe de ral, não pre ju di cam a es sên cia do
pro je to e a sua qua li da de.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Jo nas
Pi nhe i ro.

REQUERIMENTO Nº 555, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 312, in ci so II, do

Re gi men to Inter no, des ta que para vo ta ção em se pa-
ra do da ex pres são “9º” con ti da no art. 10 do Subs ti tu-
ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 1989
–Com ple men tar.

Jus ti fi ca ção

O Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 161, de 1989 – Com ple men tar, ao 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, bus cou,

em seu art. 7º de fi nir am pla men te a base de cál cu lo
do im pos to.

Po rém, a des pe i to do es me ro do au tor, que se
uti li zou de três pa rá gra fos, além do ca put, o tex to do
subs ti tu ti vo de i xou de abran ger hi pó te ses, hoje, lar -
ga men te uti li za das, como a re la ti va aos ser vi ços
pres ta dos sob a for ma de tra ba lho pes so al do pró prio
con tri bu in te, e ou tras par ti cu la ri da des, como a re du-
ção ou acrés ci mo da base de cál cu lo no caso de pres -
ta ção de ser vi ços de ma nu ten ção de ro do via me di an-
te a co bran ça de pe dá gio.

Por es sas ra zões faz-se ne ces sá ria a su pres são
do tre cho do subs ti tu ti vo que re vo ga o art. 9º do De -
cre to-Lei nº 406, de 31 de de zem bro de 1968.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003.  – Fer-
nan do Be zer ra.

REQUERIMENTO Nº 556, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 312, in ci so II, do

Re gi men to Inter no, des ta que para vo ta ção em se pa-
ra do das ex pres sões “de ima gem”, “de ex pres são, de
tex tos” e “de de ma is di re i tos au to ra is e de per so na li-
da de”, con ti das no su bi tem 3.3 da Lis ta de Ser vi ços
ane xa ao Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 161, de 1989 – Com ple men tar.

Jus ti fi ca ção

A co bran ça de im pos tos so bre ati vi da de li ga da
às ar tes ou a li te ra tu ra con tra ria o pa pel atu al men te
con fe ri do ao Esta do de as se gu rar con di ções per ma-
nen tes de con ti nu i da de da cri a ção ar tís ti ca, so bre tu-
do em con di ções ex tre ma men te com pe ti ti vas das so -
ci e da des de mer ca do.

De nada adi an ta ria a exis tên cia de leis que con -
ce dem in cen ti vos à pro du ção ar tís ti ca e cul tu ral,
como a su ce dâ nea da “Lei Sar ney”, a “Lei Rou a net”
(Lei nº 8.313, de 1991) ou a Lei de Incen ti vo às Ati vi-
da des Au di o vi su a is (Lei nº 8.685, de 1993), além de
mu i tas ou tras leis es ta du a is e mu ni ci pa is, se, ao lado
de las, exis ti rem ou tras leis tri bu tá ri as que ex tra i am re -
cur sos do se tor ar tís ti co, anu lan do, na prá ti ca, os efe i-
tos das pri me i ras.

O de ver do Esta do mo der no, no cam po ar tís ti-
co-cul tu ral é o de pro te ção, o de in cen ti vo, as su min do
mo ral men te a fun ção, ou tro ra de sem pe nha da pe los
me ce nas, de es ti mu lar a pro du ção e di fu são de bens
cul tu ra is for ma do res e in for ma do res de co nhe ci men-
to, de cul tu ra e de me mó ria. Por essa ra zão, a ati vi da-
de ar tís ti ca deve ser gra va da o mí ni mo pos sí vel de
im pos tos que, ain da in di re ta men te, lhe em ba ra cem o
de sen vol vi men to.
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No caso das ati vi da des li te rá ri as, a tri bu ta ção é
ain da me nos ace i tá vel. A im por tân cia da li te ra tu ra na
for ma ção cul tu ral e no de sen vol vi men to de um povo,
bem como o di re i to in vi o lá vel à li vre ma ni fes ta ção do
pen sa men to, le va ram nos sas úl ti mas Cons ti tu i ções a
ve dar ex pres sa men te a im po si ção de qual quer im-
pos to so bre li vros, jor na is e pe rió di cos. Com isso, ad -
mi tir a tri bu ta ção da ces são de di re i to de uso de ex -
pres são, de tex tos e de ma is di re i tos au to ra is se ria
afron tar a imu ni da de cons ti tu ci o nal, re du zin do o al-
can ce que lhe é pró prio. A par dis so, pro vo ca ria ele va-
ção no pre ço fi nal dos li vros e de ma is pu bli ca ções, di -
fi cul tan do ain da mais o aces so das ca ma das me nos
fa vo re ci das da po pu la ção à edu ca ção e à cul tu ra, mo -
ti vo pelo qual en ten de mos que a in ci dên cia, ain da
que in di re ta, do ISSQN so bre os li vros deve ser eli mi-
na da do or de na men to ju rí di co pá trio.

Em face do ex pos to apre sen ta mos este re que ri-
men to de des ta que para vo ta ção em se pa ra do, com o 
ob je ti vo de re je i tar as ex pres sões “de ima gem”, “de
ex pres são, de tex tos” e “de de ma is di re i tos au to ra is e
de per so na li da de”, con ti das no su bi tem 3.03 da Lis ta
de Ser vi ços do pro je to.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Ro me-
ro Jucá.

REQUERIMENTO Nº 557, de  2003

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do, do su bi tem 10.2 do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos
De pu ta dos ao Pro je to de Lei Com ple men tar nº 1-A,
de 1991, do Se na do Fe de ral (PLS nº 161/89 - Com -
ple men tar na Casa de ori gem), 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 inc. IV do art.
156 da Cons ti tu i ção, e es ta be le ce suas alí quo tas má -
xi mas”, vi san do a su pres são do mes mo.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – João
Alber to Sou za.

REQUERIMENTO Nº 558, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
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 ex pres são “e Fu tu ros” no su bi tem 10.5 do
Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de
Lei Com ple men tar nº 1-A, de 1991, do Se na do Fe de-
ral (PLS nº 161/89 - Com ple men tar na Casa de ori -

gem), 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”.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – João
Alber to Sou za.

REQUERIMENTO Nº 559, DE 2003

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos do art. 312, in ci so II, do
Re gi men to Inter no, des ta que para vo ta ção em se pa-
ra do da ex pres são “dis tri bu i ção”, con ti da no su bi tem
13.1 da Lis ta de Ser vi ços ane xa ao Subs ti tu ti vo da
Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 1989
– Com ple men tar.

Jus ti fi ca ção

O Pa re cer da CAE so bre o Subs ti tu ti vo da Câ -
ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 1989 –
Com ple men tar con clu iu pela re je i ção do ter mo “dis tri-
bu i ção” cons tan te no su bi tem 13.01 da Lis ta de Ser vi-
ços ane xa à pro po si ção.

Na épo ca, en ten deu-se que a dis tri bu i ção de fil -
mes, vi deo-ta pes, dis cos, fi tas cas se te, com pact disc,
di gi tal ví deo disc e con gê ne res fos se mera ope ra ção
re la ti va à cir cu la ção de mer ca do ri as, su je i ta, por tan-
to, à in ci dên cia do ICMS.

Po rém, após a apro va ção do Subs ti tu ti vo na
CAE, com as de vi das re je i ções, o exa me mais acu ra-
do da ma té ria re ve lou que, as sim como a pro du ção e
a gra va ção, a dis tri bu i ção se tra ta, na ver da de, de ati -
vi da de de pres ta ção de ser vi ços, ra zão pela qual
faz-se ne ces sá ria cor re ção, em tem po, do equí vo co
an te ri or, de ven do ser man ti do o tex to apro va do na
Câ ma ra dos De pu ta dos para o su bi tem 13.1 da Lis ta.

Com isso, a dis tri bu i ção des sa es pé cie de mer -
ca do ria per ma ne ce rá no cam po de in ci dên cia do ISS, 
tal qual de ter mi na a le gis la ção atu al – item 63 da Lis ta
de Ser vi ços Ane xa ao De cre to-Lei nº 406, de 31 de
de zem bro de 1968, com al te ra ções pos te ri o res.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Ro me-
ro Jucá.

REQUERIMENTO Nº 560, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 312, in ci so II, do

Re gi men to Inter no, des ta que para vo ta ção em se pa-
ra do da ex pres são “se tor grá fi co em ge ral”, con ti da no 
item 13 da Lis ta de Ser vi ços ane xa ao Subs ti tu ti vo ao
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Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 1989 – Com ple-
men tar.

Jus ti fi ca ção

A mu dan ça pro pos ta para o se tor grá fi co na lis ta
de ser vi ços su je i tos ao ISS de mons tra cla ra men te
que, ante a ca rên cia de re cur sos pú bli cos, nos sos go -
ver nan tes não he si tam em pro por, de ime di a to, au-
men to de im pos tos, qua se sem pre sem um exa me
mais acu ra do das con se qüên ci as que a tri bu ta ção
mais pe sa da acar re ta rá ao uni ver so de con tri bu in tes
cha ma dos ao sa cri fí cio.

Atu al men te, em um am bi en te de le gis la ção que
não é a ide al, a con fec ção de im pres sos grá fi cos so -
men te está su je i ta ao pa ga men to de ISS quan do o
ma te ri al im pres so não for ob je to se sa í das sub se-
qüen tes, pois, do con trá rio, o im pres so está su je i to à
in ci dên cia do ICMS. Isto se deve ao fato de que o
ICMS é im pos to não-cu mu la ti vo, de modo que o va lor
pago pela in dús tria grá fi ca pode ser in te i ra men te aba -
ti do no im pos to de vi do pos te ri or men te pe los re ven de-
do res ou in dus tri a is ad qui ren tes dos im pres sos.

Ocor re que o Subs ti tu ti vo dis põe que qual quer
im pres so grá fi co es ta rá su je i to ape nas ao ISSQN, im -
pos to que in ci de em cas ca ta, e que não po de ria ser
apro ve i ta do como cré di to do ICMS. Com isso, ele va 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.

Vi san do a cor ri gir essa dis tor ção, e ga ran tir,
pelo me nos, a ma nu ten ção da si tu a ção atu al, apre-
sen ta mos o pre sen te re que ri men to DVS, para per mi-
tir a re je i ção da ex pres são “se tor grá fi co em ge ral em
ge ral”, no item 13 da Lis ta de Ser vi ços.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Se na-
dor, Le o nel Pa van.

REQUERIMENTO Nº 561, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 312, in ci so II, do
Re gi men to Inter no, des ta que para vo ta ção em se pa-
ra do da ex pres são “im pres são grá fi ca 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 de Ser vi ços ane xa ao Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 1989 – Com -
ple men tar.

Jus ti fi ca ção

A mu dan ça pro pos ta para o se tor grá fi co na lis ta
de ser vi ços su je i tos ao ISS de mons tra cla ra men te
que, ante a ca rên cia de re cur sos pú bli cos, nos sos go -
ver nan tes não he si tam em pro por, de ime di a to, au-
men to de im pos tos, qua se sem pre sem um exa me
mais acu ra do das con se qüên ci as que a tri bu ta ção
mais pe sa da acar re ta rá ao uni ver so de con tri bu in tes
cha ma dos ao sa cri fí cio.

Atu al men te, em um am bi en te de le gis la ção que
não é a ide al, a con fec ção de im pres sos grá fi cos so -
men te está su je i ta ao pa ga men to de ISS quan do o
ma te ri al im pres so não for ob je to se sa í das sub se-
qüen tes, pois, do con trá rio, o im pres so está su je i to à
in ci dên cia do ICMS. Isto se deve ao fato de que o
ICMS é im pos to não-cu mu la ti vo, de modo que o va lor
pago pela in dús tria grá fi ca pode ser in te i ra men te aba -
ti do no im pos to de vi do pos te ri or men te pe los re ven de-
do res ou in dus tri a is ad qui ren tes dos im pres sos.

Ocor re que o Subs ti tu ti vo dis põe que qual quer
im pres so grá fi co es ta rá su je i to ape nas ao ISSQN, im -
pos to que in ci de em cas ca ta, e que não po de ria ser
apro ve i ta do como cré di to do ICMS. Com isso, ele va 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.

Vi san do a cor ri gir essa dis tor ção, e ga ran tir,
pelo me nos, a ma nu ten ção da si tu a ção atu al, apre-
sen ta mos o pre sen te re que ri men to DVS, para per mi-
tir a re je i ção da ex pres são “im pres são grá fi ca 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 or ga ni za ção 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 de Ser vi ços.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Le o nel
Pa van.

REQUERIMENTO Nº 562, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 312, in ci so II, do

Re gi men to Inter no, des ta que para vo ta ção em se pa-
ra do das ex pres sões “grá fi co” e “im pres são grá fi ca”,
con ti das, res pec ti va men te, no item 113 e no su bi tem
13.05 da Lis ta de Ser vi ços ane xa ao Subs ti tu ti vo da
Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 1989
– Com ple men tar.
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Jus ti fi ca ção

Ao de fi nir na lis ta de ser vi ços as ati vi da des li ga-
das à in dús tria grá fi ca, o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos
De pu ta dos de fi ne os im pres sos grá fi cos de qual quer
na tu re za como su je i tos ao ISS, avan çan do, a nos so
ver, no cam po de in ci dên cia do ICMS.

Atu al men te, em face do tex to la cu no so da le gis-
la ção, cons tru iu- se o en ten di men to de que con fec ção
de im pres sos grá fi cos so men te está su je i ta ao pa ga-
men to de ISS quan do o ma te ri al im pres so não for ob -
je to se sa í das sub se qüen tes, pois, do con trá rio, o im -
pres so está su je i to à in ci dên cia do ICMS. Isto se deve
ao fato de que o ICMS é im pos to não-cu mu la ti vo, de
modo que o va lor pago pela in dús tria grá fi ca pode ser
in te i ra men te aba ti do no im pos to de vi do pos te ri or-
men te pe los re ven de do res ou in dus tri a is ad qui ren tes
dos im pres sos.

Ocor re que o Subs ti tu ti vo dis põe que qual quer
im pres so grá fi co es ta rá su je i to ape nas ao ISSQN, im -
pos to que in ci de em cas ca ta, e que não po de ria ser
apro ve i ta do como cré di to do ICMS. Com isso, ele va a
car ga tri bu tá ria de to dos os im pres sos des ti na da 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. Vi san do a cor ri gir essa
dis tor ção, em nos so re la tó rio apro va do na CAE, opi -
na mos pela re je i ção das ex pres sões “se tor” e “em ge -
ral”, con ti das no item 13 da Lis ta, 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.

Po rém, ana li san do mais de ti da men te o tex to do
subs ti tu ti vo, ve ri fi ca mos a ne ces si da de de se rem su -
pri mi das adi ci o nal men te as ex pres sões “grá fi co”,
con ti da no item 13, e “im pres são grá fi ca”, con ti da no
su bi tem 13.05 da Lis ta, a fim de que as in dús tri as grá -
fi cas não ve nham a cor rer o ris co de ser alvo de in jus-
ti fi ca da du pli ci da de de exi gên cia fis cal, tan to por par -
te dos Esta dos como por par te dos Mu ni cí pi os.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Ro me-
ro Jucá.

REQUERIMENTO Nº 563, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 312, in ci so II, do
Re gi men to Inter no, des ta que para vo ta ção em se pa-
ra do da ex pres são “de se gu ro de sem pre go, de lo te ri-
as”, con ti da no su bi tem 15.01 da Lis ta de Ser vi ços

ane xa ao Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 161, de 1989 — Com ple men tar.

Jus ti fi ca ção

O su bi tem 15.01 da Lis ta de Ser vi ços ane xa ao
Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do
nº 161, de 1989 – Com ple men tar ti pi fi ca como fato
ge ra dor do ISSQN o ser vi ço de ad mi nis tra ção de fun -
dos qua is quer. de con sór cio, de car tão de cré di to ou
dé bi to e con gê ne res, de car te i ra de cli en tes, de che -
ques pré-da ta dos, de se gu ro de sem pre go, de lo te ri-
as, 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 por Tem po de Ser vi ço (FGTS), de Pre vi dên cia So -
ci al e con gê ne res.

Exa mi nan do a ma té ria, a Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos apro vou pa re cer pro pon do que fos -
sem su pri mi dos da Lis ta os ser vi ços de ad mi nis tra-
ção 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 por Tem po de Ser vi ço (FGTS) e de Pre vi dên cia
So ci al.

A pro pos ta de su pres são teve ori gem no en ten-
di men to de que não se ria jus to ins ti tu ir tri bu to in ci den-
te so bre re cur sos per ten cen tes a pro gra mas re le van-
tes. Entre tais pro gra mas in se re-se tam bém o se gu-
ro-de sem pre go, ra zão pela qual a re fe rên cia a ele
deve ser eli mi na da da Lis ta de Ser vi ços, a fim de que
se jam pre ser va dos os re cur sos a ele des ti na dos.

As lo te ri as, por sua vez, já são one ra das por vá -
ri as con tri bu i ções so ci a is, cuja re ce i ta re ver te-se em
prol de pro gra mas go ver na men ta is de es pe ci al re le-
vân cia, como os re la ti vos ao de sen vol vi men to do des -
por to, ao Fun do Pe ni ten ciá rio e, so bre tu do, à se gu ri-
da de so ci al. São elas:

1ª. Con tri bu i ção da ren da lí qui da de con cur sos
de prog nós ti cos para a se gu ri da de so ci al;

2ª. Con tri bu i ção so bre os prê mi os de con cur sos
de prog nós ti cos;

3ª Con tri bu i ção e adi ci o nal so bre a re ce i ta de
con cur sos de prog nós ti cos para o de sen vol vi men to
do des por to;

4ª Con tri bu i ção so bre a re ce i ta de con cur sos de
prog nós ti cos para o Indesp;

5ª Con tri bu i ção do adi ci o nal a re ce i ta de con cur-
sos de prog nós ti cos para o Indesp;

6ª Con tri bu i ção so bre a re ce i ta de con cur sos de
prog nós ti cos para o Fun pen; e
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7ª Con tri bu i ção so bre a re ce i ta de con cur sos de
prog nós ti cos e pré mi os pres cri tos.

Com to das es sas con tri bu i ções, cuja re ce i ta é
vin cu la da a ações go ver na men ta is re le van tes, já one -
ran do as re ce i tas das lo te ri as, não jul ga mos con ve ni-
en te a ins ti tu i ção de mais um tri bu to so bre a re fe ri da
ati vi da de.

Por es sas ra zões, re que re mos o des ta que para
vo ta ção em se pa ra do, e con se qüen te re je i ção, da ex -
pres são “de se gu ro de sem pre go, de lo te ri as”, con ti da
no su bi tem 15.01 da Lis ta de Ser vi ços.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Ro me-
ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ção,
em glo bo, dos re que ri men tos de des ta que que aca-
bam de ser li dos.

As Sras e 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.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 69 da Cons ti tu i ção, com bi-
na do com o do art. 288, in ci so III, le tra “a”, 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.

Peço aos Srs. Se na do res que ocu pem os seus
lu ga res, para que pos sa mos pro ce der à vo ta ção.

Vo ta ção, em glo bo, dos dis po si ti vos do Subs ti tu-
ti vo da Câ ma ra, de pa re cer fa vo rá vel, res sal va dos os
des ta ques.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, a ori en ta ção é o voto “sim”, apro van do o re la-
tó rio que apre sen tei.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Como ori -
en ta a Ban ca da do PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, con ver sa mos
bas tan te, nas úl ti mas ho ras, e che ga mos a um acor do
pos sí vel em tor no do re la tó rio, do Subs ti tu ti vo do Se -
na dor Ro me ro Jucá, com o fun da men tal com pro mis-
so, as su mi do por to das as Li de ran ças, de que, com
re la ção ao sis te ma fi nan ce i ro, se pre ci sar mos apri-
mo rar algo mais, nós o fa re mos da qui para a fren te.

Re sol ve mos ou tros pro ble mas, so bre tu do dos
ar tis tas, a ques tão dos di re i tos au to ra is, de modo que

a re co men da ção do PMDB é o voto fa vo rá vel, em fun -
ção do acor do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, Lí der do Blo co de
apo io ao Go ver no.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, o Blo co re co men da o voto “sim”, Sr. Pre si den-
te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Algum ou -
tro Lí der de se ja ori en tar a sua Ban ca da? (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, o subs ti tu ti vo do Se na dor Ro me ro Jucá é
con sen su al. A re co men da ção do PDT é o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio, do PSDB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o com pe ten te re -
la tó rio do Se na dor Ro me ro Jucá res sal va o di re i to au -
to ral, e, na ver da de, ele e a lei não au men tam car ga
tri bu tá ria; eles são mais dis ci pli na do res do que ar re-
ca da do res. Por tudo isso, pelo acor do fe i to, pelo tra -
ba lho de sem pe nha do mu i to com pe ten te men te por to -
das as Li de ran ças, a co me çar pela Li de ran ça do Go -
ver no e pas san do por to dos os de ma is Lí de res, re co-
men do à mi nha Ban ca da o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, do PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do-
res, essa ma té ria vem sen do dis cu ti da há anos, e re -
pu to que es te ja 95% ma du ra. Há al guns pe que nos re -
pa ros que, pelo en ca mi nha men to dos des ta ques, vão 
fi car cla ros. No en tan to, pen so que a ques tão en ca mi-
nha da pelo Sin di ca to da Cons tru ção Ci vil e a ques tão
dos di re i tos au to ra is fo ram cor re ta men te ne go ci a das
pelo Re la tor, que de se jo cum pri men tar pelo subs ti tu-
ti vo apre sen ta do, que vai me re cer o voto “sim” do Par-
ti do da Fren te Li be ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor João Ba tis ta Mot ta.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Sr. 
Pre si den te, o PPS pa ra be ni za o Se na dor Ro me ro
Jucá e tam bém re co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Be zer ra, do PTB.
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O SR. FERNANDO BEZERRA  (Blo co/PTB –
RN) – Sr. Pre si den te, mu i to em bo ra o Lí der do Blo co
já se te nha ma ni fes ta do, pela par ti ci pa ção que ti ve-
mos na dis cus são do pro je to, que ro re gis trar o mag ní-
fi co tra ba lho fe i to pelo Se na dor Ro me ro Jucá e re co-
men dar o voto “sim”.

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, Lí der
do Go ver no.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT – SP.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs.
Se na do res, cum pri men to o ex ce len te tra ba lho do Se na-
dor Ro me ro Jucá, sem o qual não te ria sido pos sí vel vo -
tar ma té ria tão com ple xa. Qu e ro des ta car que o pro je to,
ba si ca men te, atu a li za a base de tri bu ta ção do ISS, que
era de 1968. Mu i tos no vos ser vi ços sur gi ram, e, ago ra,
essa atu a li za ção vai per mi tir am pli ar a base de ar re ca-
da ção, re du zin do-se, em al guns ser vi ços, a alí quo ta,
por que há uma so bre car ga de im pos tos.

Sr. Pre si den te, des ta co ain da que o Sr. João
Alber to Sou za e a Ban ca da do PMDB, na pes soa do
Lí der Re nan Ca lhe i ros, têm um pa pel mu i to im por tan-
te em todo esse pro ces so. Abor dam al gu mas ques-
tões re la ci o na das ao mer ca do fi nan ce i ro, so bre tu do o 
Mer ca do de Fu tu ros, que, even tu al men te, não se ria
ob je to de tri bu ta ção do ISS.

O Go ver no está dis pos to a ana li sar essa ques -
tão, bem como a re i vin di ca ção dos Pre fe i tos, que, so -
bre tu do nos gran des cen tros fi nan ce i ros, te cem ar gu-
men tos so bre o li mi te de 5%, que é ne ces sá rio. Em
boa par te dos Mu ni cí pi os, só há agên ci as do Ban co
do Bra sil e da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. Se não hou -
ver um teto, ha ve rá abu so de tri bu ta ção. E os ban cos
pú bli cos já têm pre ju í zo na sua fun ção. O Go ver no
quer es tu dar com mais de ta lhe a ques tão do ISS no
âm bi to do sis te ma fi nan ce i ro. E aí po de ría mos in cor-
po rar a pre o cu pa ção do Se na dor João Alber to Sou za.

Há tam bém a pre o cu pa ção do Se na dor Jo nas Pi nhe i-
ro em re la ção às co o pe ra ti vas, ma té ria tam bém re le-
van te que pre ci sa ser ana li sa da. Com isso, con clu i ría-
mos os tra ba lhos.

O Re la tor teve ain da pa pel fun da men tal em dois 
pon tos. Aten deu à clas se ar tís ti ca, por que o di re i to
au to ral deve re ce ber tra ta men to se me lhan te ao do
bem imó vel, não po den do ser tri bu ta do na con di ção
de ISS. É uma ren da, é um pa tri mô nio, as sim como a
pro pri e da de e o alu guel, que não é ob je to de tri bu ta-
ção do ISS. Isso foi aca ta do pelo Re la tor, e o Pre si-
den te José Sar ney tem pa pel mu i to im por tan te nes se
diá lo go com os re pre sen tan tes do se tor da cul tu ra.

Qu an to à in dús tria da cons tru ção ci vil e à in dús-
tria grá fi ca, hou ve a se pa ra ção ne ces sá ria en tre ISS,
mer ca do ria e ser vi ço.

O pro je to foi dis cu ti do com ri gor, cu i da do e pro fun-
di da de. Cre io que o re la tó rio é mu i to pro mis sor, res tan-
do, por tan to, fun da men tal men te, a ques tão do co o pe ra-
ti vis mo e do sis te ma fi nan ce i ro para di a lo gar com as
pre fe i tu ras. Com a pre o cu pa ção ex pres sa pelo Se na dor
João Alber to Sou za, va mos sen tar e di a lo gar. Te mos
seis me ses para fazê-lo, por que, só no pró xi mo ano,
essa base de tri bu ta ção pas sa rá a vi go rar.

Por tudo isso, pa ra be ni zo os Lí de res do Se na do
por este mo men to im por tan te para os Mu ni cí pi os, de
atu a li zar a base de re co lhi men to do ISS, am pli an do-o
para os se to res que não pa ga vam, per mi tin do as sim
re du zir a car ga tri bu tá ria.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Sras e

os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
Peço às Sras Se na do ras 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.
Esta mos pro ce den do a uma vo ta ção no mi nal. (Pa u-
sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 62 Srs. Se na do res.

Não hou ve voto NÃO.
Não hou ve abs ten ção.
To tal: 62 vo tos.
A ma té ria foi apro va da. (Pal mas.)
Re co men do às ga le ri as que não se ma ni fes tem.
Va mos pro ce der, ago ra, à vo ta ção dos des ta-

ques.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – 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 a V. Exª.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, peço que V. Exª faça cons tar
em ata o meu voto fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se na-
dor Luiz Otá vio ma ni fes ta que vo ta ria fa vo ra vel men-
te ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, qual é o dis po si ti vo? São vá ri os des ta-
ques, e não te nho o nú me ro do des ta que. Que dis-
po si ti vo está sen do vo ta do?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – É o § 2º
do art. 7º do subs ti tu ti vo da Câ ma ra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse des ta que
visa res ta be le cer no cor po do pro je to as res sal vas
que já es tão, na prá ti ca, vi gen do hoje, que são exa -
ta men te o aba ti men to para base de cál cu lo de ISS
do va lor to tal das no tas fis cal, o ma te ri al de cons tru-
ção em pre en di do na obra e a su bem pre i ta da, que já 
paga ISS. Esse dis po si ti vo já está va len do, mas es -
ta va omis so no tex to, sen do in clu í do no tex to da Câ -
ma ra.

Por tan to, a ori en ta ção é res ta be le cer o tex to
da Câ ma ra, vo tan do “não” ao tex to do meu re la tó rio,
re to man do o tex to da Câ ma ra.

Per gun to se esse se ria o en ten di men to?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se V.
Exª de se ja man ter o tex to da Câ ma ra, o voto será
“sim”.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Então, 
de se jo man ter o tex to da Câ ma ra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Fica es -
cla re ci do ao Ple ná rio de que a ori en ta ção é a de
que se man te nha o tex to da Câ ma ra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Aliás,
Sr. Pre si den te, a ori en ta ção é para se man ter o tex to
ori gi nal do pro je to. Então, en ca mi nho o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se V.
Exª de se ja man ter o tex to ori gi nal do pro je to, o voto
é “não”.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, re co men do o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Srs.
Lí de res po dem ori en tar suas Ban ca das.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre -
si den te, o Blo co re co men da o voto “não”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -
si den te, o PFL vota “não”, para evi tar du pla tri bu ta-
ção.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, no va men te ho me na ge an do o Se na-
dor Ro me ro Jucá, a ori en ta ção do PMDB é o voto
“não”.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, o PDT re co men da o voto “não”.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN) – Sr. Pre si den te, o PTB re co men da o voto
“não”.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, o Go ver no re co men da o voto
“não”, por en ten der que as ma té ri as-pri mas não po -
dem ser ob je to de ser vi ço.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Srs.
Se na do res já po dem vo tar.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, o PSDB ori en ta o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O PSDB
re co men da o voto “não”.

Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que agi li zem
a vo ta ção, por que ain da há 11 vo ta ções no mi na is em
face dos des ta ques pe di dos. (Pa u sa.)

Se to dos os Srs. Se na do res já vo ta ram, vou en -
cer rar a vo ta ção. (Pa u sa.)

Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 04 Srs. Se na do res; e NÃO 58.

Hou ve uma abs ten ção.

To tal: 63 vo tos.

A ma té ria foi re je i ta da, e res ta be le ci do o tex to
ori gi nal do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ção
do des ta que para vo ta ção em se pa ra do. Nos ter mos
re gi men ta is, o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro re quer des ta-
que para vo ta ção em se pa ra do do § 3º do art. 7º e res -
pec ti vo su bi tem 4.23 da lis ta ane xa do Pro je to de Lei
do Se na do nº 161, de 1989-Com ple men tar.

Com a pa la vra o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, para
jus ti fi car.

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) – V. Exª tem 
a pa la vra, 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,
por fa vor, gos ta ria de re ti fi car meu voto, que se ria
“não” e, por en ga no, vo tei “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a re ti fi ca ção do Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – 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, pela or dem.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ori -
en tei a Ban ca da a vo tar “não”, elo gi ei o pa re cer do
Se na dor Ro me ro Jucá, mas aca bei equi vo ca da men te
vo tan do “sim”. É a com pa nhia que con ti nua não sen -
do mu i to re co men dá vel. (Ri sos.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá o equí vo co de V. Exª, Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem V.
Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. SÉRGIO CABRAL  (PMDB – RJ. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pelo
mes mo mo ti vo, por equí vo co, aper tei a te cla “abs ten-
ção”, quan do na ver da de o voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Sér gio Ca bral, a Ata re gis tra rá o voto de V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem V.
Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, tam bém vo -
tei por en ga no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tam bém
o Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, acho que há al gu ma
co i sa no pa i nel, por que en ca mi nhei o voto “não” e
saiu “sim” no pa i nel. Meu voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A cul pa é
do pa i nel, Se na dor José Agri pi no. (Ri sos.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, para jus ti fi car seu re -
que ri men to de des ta que.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, que ro cha mar a
aten ção dos Lí de res Alo i zio Mer ca dan te, José Agri pi-
no, Jef fer son Pé res, Arthur Vir gí lio, Fer nan do Be zer-
ra, Tião Vi a na, Re nan Ca lhe i ros, João Ba tis ta Mot ta e
do Re la tor, Ro me ro Jucá, para esse pe di do de des ta-
que. Por que o pe di mos?

O tex to ori gi nal que vo ta mos no Se na do não
pre via a in clu são como base de cál cu los para fins de
apli ca ção do Impos to So bre Ser vi ços de qual quer na -
tu re za, o ISS, de com pe tên cia dos Mu ni cí pi os, so bre
os ser vi ços pres ta dos por as so ci a dos de co o pe ra ti-
vas de sa ú de. Na sua tra mi ta ção, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, foi-lhe apre sen ta do subs ti tu ti vo para es ten-
der a apli ca ção da que le Impos to às co o pe ra ti vas de
sa ú de. Esse dis po si ti vo in te gra o tex to ora apre ci a do
no Se na do Fe de ral.

O dis pos to no §3º do art. 7º do PLS nº 161, de
1989-Com ple men tar, não ob ser va o ade qua do tra ta-
men to tri bu tá rio dis pen sa do ao ato co o pe ra ti vo, Sr.
Pre si den te, con for me pre ce i tua a Cons ti tu i ção Fe de-
ral no seu art. 146, in ci so III, alí nea “c”.

No caso, Srs. Lí de res, a co o pe ra ti va de tra ba lho
mé di co, ao ad mi nis trar um pla no de sa ú de, o faz
como so ci e da de au xi li ar, sem que ela seja di re ta men-
te res pon sá vel pe los ser vi ços pres ta dos, nem be ne fi-
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ciá ria dos re cur sos ar re ca da dos. Assim, a co o pe ra ti-
va pres ta ser vi ço ao co o pe ra do, seu usuá rio, sem au -
fe rir van ta gem pa tri mo ni al para si.

Isso pos to, a co o pe ra ti va de tra ba lho não tem
re ce i ta pró pria, e o va lor ar re ca da do do usuá rio no
pla no de sa ú de pelo ser vi ço pres ta do não é des ti na do
à co o pe ra ti va e sim ao co o pe ra do, como res ti tu i ção
do seu tra ba lho. A co o pe ra ti va é, por tan to, mera de -
po si tá ria do va lor re ce bi do do usuá rio, sen do o mé di-
co as so ci a do o ver da de i ro pres ta dor dos ser vi ços.

Então, Sr. Pre si den te, se o mé di co pa gar e a co -
o pe ra ti va tam bém pa gar, ha ve rá bi tri bu ta ção. Essa é
a es sên cia e a ló gi ca da so ci e da de co o pe ra ti va, con -
sa gra da mun di al men te. Por isso, for ço sa é a con clu-
são de que a con tri bu i ção do ISS deve ser do mé di co
co o pe ra do e não da sua co o pe ra ti va. O dis po si ti vo, in -
clu í do na Câ ma ra dos De pu ta dos, cons tan te no tex to
ora em apre ci a ção, co li de com esse prin cí pio e des -
con si de ra o ato co o pe ra ti vo in se ri do em nos sa Cons -
ti tu i ção. Des sa ma ne i ra, ele é pas sí vel de ques ti o na-
men to no cam po cons ti tu ci o nal e a su pres são dele do 
tex to, além de res pe i tar os prin cí pi os pre vis tos na
Cons ti tu i ção Fe de ral, não pre ju di ca a es sên cia do
pro je to e a sua qua li da de.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
es ta mos tra zen do esse as sun to à ba i la por que fo mos
ve ri fi car, por úl ti mo, e no ta mos que é in jus ti ça co brar
o ISS do mé di co pres ta dor de ser vi ço e da co o pe ra ti-
va, que é mera pres ta do ra do ser vi ço da que les mé di-
cos.

Peço a com pre en são dos Srs. Lí de res para vol -
tar mos a con ver sar so bre esse as sun to, prin ci pal-
men te, ao Sr. Re la tor, por que aqui está em bu ti da uma 
bi tri bu ta ção no caso das co o pe ra ti vas, que têm o ato
co o pe ra ti vo que as pro te gem.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Re la tor.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Re -
la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, ape sar de en ten der a pre o cu pa ção
do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, eu gos ta ria de fa zer al -
guns es cla re ci men tos que con si de ro im por tan tes.

Pri me i ra men te, no tex to da pro pos ta, no art. 7º,
§ 3º, men ci o na-se o se guin te:

§ 3º Na pres ta ção dos ser vi ços a que se 
re fe rem os su bi tens 4.22 e 4.23 da lis ta ane-
xa, quan do ope ra dos por co o pe ra ti va...” – por -

tan to, con tra ta dos e atu a dos pela co o pe ra ti va
– “... de du zir-se-ão da base de cál cu lo os va-
lo res des pen di dos com ter ce i ros pela pres ta-
ção de ser vi ços de hos pi ta is, la bo ra tó ri os, clí -
ni cas, me di ca men tos mé di co, odon tó lo gos e
de ma is pro fis si o na is de sa ú de.

O que de ter mi nam as re la ções 4.22 e
4.23? O se guin te:

4.22. Pla nos de me di ci na de gru po ou
in di vi du al e con vê ni os, para pres ta ção de
as sis tên cia mé di ca, hos pi ta lar, odon to ló gi ca
e con gê ne res.

4.23. Ou tros pla nos de sa ú de que
cum pram, atra vés do ser vi ço de ter ce i ros
con tra ta dos, cre den ci a dos, co o pe ra dos ou
ape nas pa gos pelo ope ra dor do pla no, me-
di an te in di ca ção do be ne fi ciá rio.

Co lo car da for ma como pre ten de o Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro, re ti ra-se da tri bu ta ção pla nos de sa -
ú de e uma sé rie de ser vi ços que efe ti va men te de-
vem pa gar. Não es ta mos aqui tri bu tan do o ato co o-
pe ra do, mas, em tese, tri bu tan do e aba ten do des sa
tri bu ta ção os ser vi ços da área de sa ú de quan do
con tra ta dos por co o pe ra ti vas.

Essa ques tão do ato co o pe ra do en ten do – e aí o 
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te pode se po si ci o nar pela
Li de ran ça do Go ver no – pode ser dis cu ti da quan do
for mos tra tar es pe ci fi ca men te da com ple men ta ção
do sis te ma fi nan ce i ro na ques tão do ISS. Ago ra, en -
tre tan to, meu pa re cer é con trá rio ao des ta que do Se -
na dor Jo nas Pi nhe i ro, pela ma nu ten ção do tex to da
for ma como apre sen tei no subs ti tu ti vo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para a
ma nu ten ção do tex to, o voto será “sim”, de acor do
com o pa re cer do Se na dor Ro me ro Jucá.

As Sras e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu só
gos ta ria de di zer que, se for su pri mi do do tex to, ca i rá
toda a tri bu ta ção de pla nos de sa ú de. São mais de 40
mi lhões de pes so as e é um ser vi ço efe ti vo. O tex to já
tem o cu i da do de ex clu ir da de fi ni ção do cál cu lo do
ISS to dos as ou tras ati vi da des vin cu la das – hos pi ta is,
ma te ri a is – para não ha ver a bi tri bu ta ção.

Qu al quer tri bu ta ção so bre ato co o pe ra ti vo será
tra ta da à par te, não ha ve rá am bi güi da de da lei. Esse
é o com pro mis so de tra ba lhar mos nes sa di re ção, não 
o que está es cri to nes se tex to. Esta mos tra tan do aqui
de pla nos de sa ú de, ex clu in do to das as ati vi da des em 
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que po de ria in ci dir a bi tri bu ta ção. Não po de mos evi -
den te men te ti rar esse ser vi ço, um ser vi ço im por tan te
na re ce i ta dos Mu ni cí pi os, que têm imen sas res pon-
sa bi li da des.

Por isso, há o com pro mis so de tra tar a ques tão
co o pe ra ti va à par te, e como eu dis se, tam bém quan to
a al gu mas ques tões pen den tes no as pec to do sis te-
ma fi nan ce i ro, va mos ne go ci ar no mé ri to. O ato co o-
pe ra ti vo está pre vis to na Cons ti tu i ção e não é ob je to
des sa dis cus são nes te mo men to.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, a ori en ta ção é do voto “sim”, para man ter o
tex to do meu subs ti tu ti vo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
ex pli cou que, para man ter o tex to do pro je to de acor -
do com o pa re cer do Re la tor, o voto será “sim”, con tra
o des ta que, por tan to.

As Sras e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. As
Li de ran ças já po dem ori en tar suas Ban ca das.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, re co men do o voto “sim”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, que ro re co nhe cer o mé ri to da pre o cu pa ção do

Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, que é to tal, igual men te as
im pli ca ções do Re la tor, Se na dor Ro me ro Jucá, e
guar dar o com pro mis so to ma do ta xa ti va men te pelo
Lí der do Go ver no de con si de rar esse fato na épo ca
opor tu na.

Por essa ra zão, o PFL re co men da o voto “sim”.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, a ori en ta ção para a Ban ca da do PMDB é
o voto “sim”.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, na ex ce len te com pa nhia do Lí der do
PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, o voto para o
PSDB é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Sras e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

Peço aos Srs. Se na do res que agi li zem os seus
vo tos, uma vez que ain da te re mos nove vo ta ções.

O es for ço do Se na do jus ti fi ca-se, es ta mos vo -
tan do um ex ce len te pro je to, es pe ra do pela so ci e da de
há tan to tem po, um tra ba lho fe i to pela Câ ma ra dos
De pu ta dos e pelo Se na do Fe de ral.

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 apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 60 Se na do res; NÃO 03.

Não hou ve abs ten ção.

To tal: 63 vo tos.

O des ta que foi re je i ta do, apro va do o tex to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Des ta que
nº 3. Pede a vo ta ção em se pa ra do da ex pres são
“nono”, con ti da no art. 10 do subs ti tu ti vo do Pro je to de 
Lei do Se na do nº 161. Assi na do pelo Se na dor Fer -
nan do Be zer ra.

Com a pa la vra o au tor para jus ti fi car seu pe di do
de des ta que.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, a ra zão do des ta que e da
emen da para que se re po nha o art. 9º é no sen ti do de
evi tar a bi tri bu ta ção. O art. 9º do De cre to-Lei nº 406 fa -
zia a se pa ra ção cla ra en tre os ma te ri a is e a pres ta ção
de ser vi ços. Nes se sen ti do, já nos en ten de mos com o
Re la tor, Se na dor Ro me ro Jucá. Com o aper fe i ço a-
men to fe i to por S. Exª no art. 7º, cre io que aten de o
sen ti do de que seja tri bu ta do ape nas a pres ta ção de
ser vi ço. São mi nhas ex pli ca ções, Sr. Pre si den te.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Re la tor.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Re -
la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a po si-
ção do Re la tor é fa vo rá vel ao des ta que e, por tan to, à
su pres são quan do se fala do art. 9º no art. 10. O pa re-

cer é para re ti rar a men ção ao art. 9º. O voto é “não”
por que o que está sen do vo ta do é o art. 9º. Para se re -
ti rar o art. 9º,o voto é “não”, acom pa nhan do a in di ca-
ção do Se na dor Fer nan do Be zer ra, que com ple men ta
o en ten di men to fe i to com a área de cons tru ção ci vil
para não ha ver bi tri bu ta ção nes sa ma té ria, Sr. Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer
é no sen ti do de apro var o pe di do de des ta que e vo tar
“não” para a su pres são no tex to da lei da ex pres são
des ta ca da.

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.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, o PFL vota “não”.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, o Blo co vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Sras e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM)– O
PSDB vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – PSDB
vota “não”, PFL vota “não”, PDT vota “não”, PMDB
vota “não”.

As Sras e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pa u sa.)

Se to das as Sras e to dos os Srs. Se na do res já
vo ta ram vou pro ce der à apu ra ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
NÃO 60 Srs. Se na do res.

Não hou ve abs ten ções.
To tal: 60 vo tos.

Re je i ta da a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Des ta que
de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, Re la tor, pe din do
que se jam vo ta das em se pa ra do as ex pres sões “de
ima gem”, “de ex pres são” e “de tex tos” “e de ma is di re i-
tos au to ra is e de per so na li da de”, con ti das no su bi tem
3.03 da Lis ta de Ser vi ços ane xa ao 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.

Com a pa la vra o Re la tor, au tor do des ta que.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, esse des ta que co roa o en ten di men to re a-
li za do hoje, no Ga bi ne te de V. Exª, na Pre si dên cia,
com di ver sos ar tis tas e em pre en de do res cul tu ra is, no 
sen ti do de não tri bu tar com ISS (Impos to so bre Ser vi-
ços) o di re i to de ima gem, o di re i to au to ral e uma sé rie
de ques tões li ga das à pro pri e da de in te lec tu al.

A po si ção do Re la tor é ajus tar o ter mo da for ma
como foi fe i to o en ten di men to e por isso vo ta mos para 
a re ti ra da des sas ex pres sões que cons tam no subs ti-
tu ti vo. Por tan to, a ori en ta ção de vo ta ção é “não” para
a re ti ra da dos tex tos men ci o na dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer
do Re la tor é pela re ti ra da dos tex tos, por tan to, pela
su pres são. A ori en ta ção é “não”.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra V. Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, o Go ver no en ca mi nha o voto “não”.

Des ta co a im por tân cia do Pre si den te da Casa,
Se na dor José Sar ney, que sem pre teve mu i ta sen si bi-
li da de quan to ao tema da cul tu ra na cons tru ção des te
acor do. A Se na do ra Ro se a na Sar ney tem par ti ci pa do
ati va men te de to dos os te mas re la ci o na dos à cul tu ra,
as sim como o Lí der Re nan Ca lhe i ros e o Se na dor Ro -
me ro Jucá.Enten do que a cul tu ra tem que ser tra ta da
com ex cep ci o na li da de, por tan to a au to ria de uma
obra não pode ser con si de ra da como ser vi ço e, sim,
como ren da.

Fi nal men te, des ta co que o Go ver no con ti nu a rá
pres ti gi an do o Se na dor Ro me ro Jucá como Re la tor,
não só pela com pe tên cia, mas por que o Se na dor
Arthur Vir gí lio está ten do uma re ca í da go ver nis ta mu i-
to opor tu na ao Se na do e aos de sa fi os que te mos pela 
fren te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Sras e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, ne nhu ma ra zão de opo si ção me fa ria vo -
tar con tra a cul tu ra bra si le i ra. Por tan to, em de fe sa
dela, o PSDB re co men da o voto “não”, com o Re la tor
e com o Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, o Blo co vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Le gi ti ma-
do por esse se tor, agra de ço a ex pres são so bre a cul -
tu ra.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – O
PDT vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. FERNANDO BEZERRA  (Blo co/PTB –
RN) – O PTB vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Sras e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
NÃO 56 Srs. Se na do res.

Não hou ve abs ten ção.
To tal: 56 vo tos.
Re je i ta da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se

à apre ci a ção do Des ta que nº 05, para vo ta ção em se -
pa ra do do Su bi tem nº 10.02, do Subs ti tu ti vo da Câ-
ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei nº 01 – A, de
1991.

Subs cri tor: Se na dor João Alber to.
Com a pa la vra o au tor do re que ri men to de des -

ta que, Se na dor João Alber to.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o des ta que
re fe re-se a agen ci a men to, cor re ta gem ou in ter me di a-
ção de tí tu los em ge ral, va lo res mo bi liá ri os e con tra-
tos qua is quer.

Nos ter mos do art. 153, in ci so V, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com pe te à União Fe de ral a ins ti tu i ção de im -
pos tos so bre ope ra ções re la ti vas a tí tu los ou va lo res
mo bi liá ri os.

Mas, Sr. Pre si den te, ouvi a pa la vra do Lí der do
Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, com pro me-
ten do-se, as sim como quan to ao ou tro des ta que que
re di gi, a man ter um en ten di men to na exe cu ção, para
que não se cri em pro ble mas à apro va ção des se pro -
je to.

Assim sen do, Sr. Pre si den te, so li ci to a re ti ra da
do meu des ta que.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
João Alber to, peço a V. Exª que for ma li ze a re ti ra da do 
seu des ta que – a Mesa le va rá até V. Exª o do cu men to
para esse fim.

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) – Con ce do
a V. Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, na vo ta ção ime di a ta men te an te ri or, o
meu voto é “não”, por fa vor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se na-
dor João Alber to Sou za está as si nan do o re que ri-
men to no sen ti do de re ti ra da dos dois des ta ques que
apre sen tou. (Pa u sa.)

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.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 564, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,
do Re gi men to in ter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti-
vo, do Re que ri men to nº 557, de 2003.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Se na-
dor João Alber to Sou za.

REQUERIMENTO Nº 565, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,
do Re gi men to in ter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti-
vo, do Re que ri men to nº 558, de 2003.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Se na-
dor João Alber to Sou za.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção os re que ri men tos.

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.
Os des ta ques fo ram re ti ra dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se
à apre ci a ção do Des ta que nº 7, de au to ria do Se na-
dor Ro me ro Jucá, para vo ta ção em se pa ra do da ex-
pres são “dis tri bu i ção”, con ti da no Su bi tem nº 13.01,
da Lis ta de Ser vi ços, ane xo ao Subs ti tu ti vo.

Com a pa la vra o Re la tor, para jus ti fi car a ex clu-
são da ex pres são “dis tri bu i ção”.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, a idéia é a in clu são da ex pres são “dis tri bu i ção”,
con ti da no tex to da Câ ma ra. Ou seja, in clu i re mos a pa -
la vra “dis tri bu i ção” exa ta men te para re sol ver o pro ble-
ma da dis tri bu i ção de fil mes, ví de os e CDs, que, com a
re ti ra da des se ter mo, po de ria ser tri bu ta da pelo ICMS, o 
que ge ra ria um pre ju í zo mu i to gran de.

Então, a pro pos ta é vo tar “sim”, re cu pe ran do, do 
tex to da Câ ma ra, a pa la vra “dis tri bu i ção”, que ha via
sa í do no meu subs ti tu ti vo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª re -
co men da a ma nu ten ção da ex pres são no subs ti tu ti vo
do Se na do?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, de se jo in clu ir a pa la vra “dis tri bu i ção” no
subs ti tu ti vo do Se na do, ori un da do tex to da Câ ma ra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Então, o
voto será “sim” para a in clu são da ex pres são “dis tri bu-
i ção”.

Os Srs. Se na do res que a apro va rem vo ta rão
“sim”.

Os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – O Blo co

re co men da o voto “sim”, Sr. Pre si den te.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
PSDB re co men da o voto “sim”.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – O
PDT ori en ta o voto “sim”.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN) – O PTB ori en ta o voto “sim”.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – To dos os
Srs. Se na do res já vo ta ram?

Va mos pro ce der à apu ra ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 59 Srs. Se na do res; e Não 1 Sr. Se na dor.

Não hou ve abs ten ção.
To tal: 60 vo tos.
Foi in clu í da a ex pres são “dis tri bu i ção”, na for ma

re que ri da no pa re cer do Re la tor.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se

à apre ci a ção das ma té ri as des ta ca das pe los Re que-
ri men tos nºs 560 e 561, de au to ria do Se na dor Le o nel
Pa van, a quem con ce do a pa la vra.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, so li ci to a re ti ra da dos meus des ta ques
por que o Re la tor apre sen tou um si mi lar. Em ho me na-
gem ao Se na dor Ro me ro Jucá, Re la tor, so li ci to a re ti-
ra da dos meus des ta ques.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
aguar da rá a for ma li za ção do pe di do de re ti ra da dos
dois des ta ques apre sen ta dos por V. Exª. (Pa u sa.)

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.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 566, de 2003
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 560, de 2003.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Le o nel Pa van.

REQUERIMENTO Nº 567, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so
II, 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 561, de 2003.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Le o nel Pa van.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção os re que ri men tos de re ti ra da dos Des ta ques re -
fe ren tes aos Re que ri men tos nºs 560 e 561.

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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se
à apre ci a ção da ma té ria des ta ca da pelo Re que ri men-
to nº 562. Re la tor e au tor: Se na dor Ro me ro Jucá, que
pede a vo ta ção em se pa ra do das ex pres sões “grá fi-
co” e “im pres são grá fi ca”, con ti das no item nº 13 e no
su bi tem 13.05 da lis ta de ser vi ços 13.5 ao subs ti tu ti vo
da Câ ma ra do Pro je to de Lei do Se na do nº 161.

Con ce do a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Ro me ro
Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o ob je ti vo do pe di-
do de des ta que é exa ta men te re ti rar do tex to do subs -
ti tu ti vo do Se na do a ex pres são “grá fi co” e “im pres são
grá fi ca”, o que vem fe char e co ro ar o en ten di men to
com toda a in dús tria grá fi ca bra si le i ra. Des sa for ma,
pela pri me i ra vez, te re mos de fi ni do o que é Impos to
so bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Impos to so bre
Pres ta ção de Ser vi ços. Não ha ve rá mais essa zona
cin zen ta que, efe ti va men te, tem ape na do a in dús tria
na ci o nal. Por tan to, pre ten de-se re ti rar os dois ter mos
e a vo ta ção é “não”, a fim de que os ter mos se jam re ti-
ra dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Como se
tra ta de re ti ra da da ex pres são, a vo ta ção será “não”. 

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.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -
si den te, o PFL vota “não”.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, o PSDB vota “não”.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, o PDT vota “não”.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre -
si den te, o Blo co vota “não”.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Sr. Pre si den te, o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Sras
e os Srs. Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa.)

Vou pro ce der à apu ra ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
NÃO 56 Srs. Se na do res.

Não hou ve voto fa vo rá vel.
Não hou ve abs ten ção.
As ex pres sões fo ram ex clu í das do tex to.
A Pre si dên cia cons ta ta que a Lis ta de Vo ta ção

está epi gra fa da com a ex pres são “se tor grá fi co em
ge ral”, quan do o cor re to é “grá fi co” e “im pres são grá fi-
ca”, con ti da no item 13 e no su bi tem 13.05 da lis ta de
ser vi ços ao subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei
do Se na do nº 161, de 1989 – Com ple men tar.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de re gis trar o meu
voto “não”.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, na vo ta ção an te ri or,
de ve ria ser o voto “sim” e vo tei “não” por equí vo co
de di gi ta ção. Eu gos ta ria que fos se cor ri gi do esse
voto.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá as ma ni fes ta ções de V. Exªs, e pede a Mesa 
des cul pas, por que o pa i nel está se com por tan do
hoje com mu i ta de fi ciên cia.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, eu gos ta ria de re gis trar o meu voto
“não”.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA)
– Sr. Pre si den te, na vo ta ção an te ri or eu gos ta ria de
re gis trar o meu voto “não”. 

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
re gis tra rá as ma ni fes ta ções de V. Exªs.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Pre si-
den te, a Mesa não re gis trou meu voto.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Qual se -
ria o voto de V. Exª para a Ata ano tá-lo?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Voto “não”.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT –
DF) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de re gis trar o meu
voto nes ta vo ta ção: “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
re gis tra rá as ma ni fes ta ções de V. Exªs.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o úl ti mo des ta que, re fe ren te ao Re que ri men to
nº 563, do Se na dor Ro me ro Jucá, que pede a vo ta-
ção em se pa ra do da ex pres são “de se gu ro de sem-
pre go e de lo te ri as”, da lis ta 15.01 de ser vi ços, ane-
xa ao subs ti tu ti vo.

Con ce do a pa la vra ao Re la tor.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para en -

ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, essa so li ci ta ção é fru to de en ten di men to
com o Go ver no no sen ti do de não pe na li zar o se gu ro
de sem pre go e a pró pria lo te ria, que são, de cer ta for -
ma, en ca mi nha dos pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral.
Então, a po si ção é re ti rar do tex to do Subs ti tu ti vo do
Se na do o ter mo “de se gu ro de sem pre go e de lo te ri-
as”. Por tan to, o voto é “não”, re ti ran do do tex to a ex -
pres são vo ta da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
PSDB vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – O Blo co
vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) – 
Sr. Pre si den te, o PTB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Co mu ni-
co ao Ple ná rio que, em bo ra este seja o úl ti mo des ta-
que, ha ve rá mais três vo ta ções no mi na is em se gui-
da.

Pro ce de rei à apu ra ção. (Pa u sa.)
Se na do ra Lú cia Vâ nia, in fe liz men te a Mesa já

vai pro cla mar o re sul ta do, mas a Ata re gis tra rá a po si-
ção de V. Exª.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo tou SIM 
1 Sr. Se na dor; e vo ta ram NÃO 56.

Não hou ve abs ten ções.
To tal de vo tos: 57.
A ex pres são será re ti ra da do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ção,
em glo bo, dos dis po si ti vos do subs ti tu ti vo da Câ ma-
ra dos De pu ta dos, com pa re cer con trá rio.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

Per gun to ao Re la tor se de se ja ori en tar as Ban -
ca das. (Pa u sa.)

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) –
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 Re gi nal do Du ar te.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) –
Sr. Pre si den te, o meu voto, na vo ta ção an te ri or, é
“não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá o voto de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ção,
em glo bo, dos dis po si ti vos do subs ti tu ti vo da Câ ma-

ra dos De pu ta dos, com pa re cer con trá rio, do Se na-
dor Ro me ro Jucá, a quem con ce do a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, o pa re cer con trá rio é para re je i tar essa
par te do subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Por tan to, o voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Voto
“não”.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Sr. Pre si den te, o PMDB vota “não”.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre -
si den te, o Blo co vota “não”.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, o PSDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O PSDB 
vota “não”.

Como vota o Lí der do PTB?

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN) – Sr. Pre si den te, voto “não”. 

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
Não 55 Srs. Se na do res.

Não hou ve abs ten ção.

A ma té ria foi re je i ta da.

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) – Se na dor
Pe dro Si mon, qual o seu voto para a Ata re gis trá-lo?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-
den te, voto “não”.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, voto “não”.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Sr. Pre si-
den te, voto “não”.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, voto “não”.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
den te, voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá as ma ni fes ta ções de V. Exªs.

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 da ma té ria, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 727, DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo da Câ-
ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 161,
de 1989 – Com ple men tar (nº 1-A, de 1991 –
Com ple men tar, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na-
do nº 161, de 1989 – Com ple men tar (nº 1-A, de 1991
– Com ple men tar, na Câ ma ra dos De pu ta dos), 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, con so li dan do as al te ra ções
pro pos tas pelo re la tor e apro va das pelo Ple ná rio e
pro mo ven do ade qua ções re da ci o na is ne ces sá ri as à
com pa ti bi li za ção do tex to.

Sala de Re u niões da Co mis são, 9 de ju lho de
2003. – José Sar ney, Pre si den te – Ro meu Tuma,
Re la tor – Edu ar do Si que i ra Cam pos – He rá cli to
For tes – Pa u lo Paim.

ANEXO AO PARECER Nº 727, DE 2003

Dis põe so bre o Impos to so bre ser vi-
ços de qual quer na tu re za, de com pe tên-
cia dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Impos to so bre ser vi ços de qual quer na -

tu re za, de com pe tên cia dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral, tem como fato ge ra dor a pres ta ção de ser vi ços
cons tan tes da lis ta ane xa, ain da que es ses não se
cons ti tu am como ati vi da de pre pon de ran te do pres ta dor.

§ 1º 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 do País ou cuja pres ta ção se
te nha ini ci a do no ex te ri or do País.

§ 2º Res sal va das as ex ce ções ex pres sas na lis -
ta ane xa, os ser vi ços nela men ci o na dos não fi cam su -
je i tos ao Impos to So bre Ope ra ções Re la ti vas à Cir cu-
la ção de Mer ca do ri as e Pres ta ções de Ser vi ços de
Trans por te Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu-
ni ca ção – ICMS, ain da que sua pres ta ção en vol va for -
ne ci men to de mer ca do ri as.

§ 3º O im pos to de que tra ta esta Lei Com ple-
men tar in ci de ain da 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.

§ 4º A in ci dên cia do im pos to não de pen de da
de no mi na ção dada ao ser vi ço pres ta do.

Art. 2º O im pos to não in ci de so bre:
I – as ex por ta ções de ser vi ços para o ex te ri or do 

País;
II – a pres ta ção de ser vi ços em re la ção de em -

pre go, dos tra ba lha do res avul sos, dos di re to res e
mem bros de con se lho con sul ti vo ou de con se lho fis -
cal de so ci e da des e fun da ções, bem como dos só ci-
os-ge ren tes e dos ge ren tes-de le ga dos;

III – o va lor in ter me di a do no mer ca do de tí tu los e 
va lo res mo bi liá ri os, o va lor dos de pó si tos ban cá ri os, 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.

Pa rá gra fo úni co. Não se en qua dram no dis pos to
no in ci so I os ser vi ços de sen vol vi dos no Bra sil, cujo
re sul ta do aqui se ve ri fi que, ain da que o pa ga men to
seja fe i to por re si den te no ex te ri or.

Art. 3º 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, ex ce to nas hi pó te ses pre vis tas nos in ci-
sos I a XXII, quan do o im pos to será de vi do no lo cal:
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I – do es ta be le ci men to do to ma dor ou in ter me-
diá rio do ser vi ço ou, na fal ta de es ta be le ci men to,
onde ele es ti ver do mi ci li a do, na hi pó te se do § 1º do
art. 1º des ta Lei Com ple men tar;

II – da ins ta la ção dos an da i mes, pal cos, co ber-
tu ras e ou tras es tru tu ras, no caso dos ser vi ços des cri-
tos no su bi tem 3.05 da lis ta ane xa;

III – da exe cu ção da obra, no caso dos ser vi ços
des cri tos no su bi tem 7.02 e 7.19 da lis ta ane xa;

IV – da de mo li ção, no caso dos ser vi ços des cri-
tos no su bi tem 7.04 da lis ta ane xa;

V – das edi fi ca ções em ge ral, es tra das, pon tes,
por tos e con gê ne res, no caso dos ser vi ços des cri tos
no su bi tem 7.05 da lis ta ane xa;

VI – da exe cu ção da var ri ção, co le ta, re mo ção,
in ci ne ra ção, tra ta men to, re ci cla gem, se pa ra ção e
des ti na ção fi nal de lixo, re je i tos e ou tros re sí du os
qua is quer, no caso dos ser vi ços des cri tos no su bi tem
7.09 da lis ta ane xa;

VII – da exe cu ção da lim pe za, ma nu ten ção e
con ser va ção de vias e lo gra dou ros pú bli cos, imó ve is,
cha mi nés, pis ci nas, par ques, jar dins e con gê ne res,
no caso dos ser vi ços des cri tos no su bi tem 7.10 da lis -
ta ane xa;

VIII – da exe cu ção da de co ra ção e jar di na gem,
do cor te e poda de ár vo res, no caso dos ser vi ços des -
cri tos no su bi tem 7.11 da lis ta ane xa;

IX – do con tro le e tra ta men to do eflu en te de
qual quer na tu re za e de agen tes fí si cos, quí mi cos e bi -
o ló gi cos, no caso dos ser vi ços des cri tos no su bi tem
7.12 da lis ta ane xa;

X – da exe cu ção dos ser vi ços de sa ne a men to
am bi en tal, pu ri fi ca ção, tra ta men to, es go ta men to sa-
ni tá rio e con gê ne res, no caso dos ser vi ços des cri tos
no su bi tem 7.14 da lis ta ane xa;

XI – do tra ta men to e pu ri fi ca ção de água, no
caso dos ser vi ços des cri tos no su bi tem 7.15 da lis ta
ane xa;

XII – do flo res ta men to, re flo res ta men to, se me a-
du ra, adu ba ção e con gê ne res, no caso dos ser vi ços
des cri tos no su bi tem 7.16 da lis ta ane xa;

XIII – da exe cu ção dos ser vi ços de es co ra men-
to, con ten ção de en cos tas e con gê ne res, no caso dos 
ser vi ços des cri tos no su bi tem 7.17 da lis ta ane xa;

XIV – da lim pe za e dra ga gem, no caso dos ser -
vi ços des cri tos no su bi tem 7.18 da lis ta ane xa;

XV – onde o bem es ti ver guar da do ou es ta ci o-
na do, no caso dos ser vi ços des cri tos no su bi tem
11.01 da lis ta ane xa;

XVI – dos bens ou do do mi cí lio das pes so as vi -
gi a das, se gu ra dos ou mo ni to ra dos, no caso dos ser vi-
ços des cri tos no su bi tem 11.02 da lis ta ane xa;

XVII – do ar ma ze na men to, de pó si to, car ga, des -
car ga, ar ru ma ção e guar da do bem, no caso dos ser -
vi ços des cri tos no su bi tem l1.04 da lis ta ane xa;

XVIII – da exe cu ção dos ser vi ços de di ver são,
la zer, en tre te ni men to e con gê ne res, no caso dos ser -
vi ços des cri tos nos su bi tens do item 12, ex ce to o
12.13, da lis ta ane xa;

XIX – do Mu ni cí pio onde está sen do exe cu ta do
o trans por te, no caso dos ser vi ços des cri tos pelo su -
bi tem 16.01 da lis ta ane xa;

XX – do es ta be le ci men to do to ma dor da
mão-de-obra ou, na fal ta de es ta be le ci men to, onde
ele es ti ver do mi ci li a do, no caso dos ser vi ços des cri-
tos pelo su bi tem 17.05 da lis ta ane xa;

XXI – da fe i ra, ex po si ção, con gres so ou con gê-
ne re a que se re fe rir o pla ne ja men to, or ga ni za ção e
ad mi nis tra ção, no caso dos ser vi ços des cri tos pelo
su bi tem 17.10 da lis ta ane xa;

XXII – do por to, ae ro por to, fer ro por to, ter mi nal
ro do viá rio, fer ro viá rio ou me tro viá rio, no caso dos ser -
vi ços des cri tos pelo item 20 da lis ta ane xa.

§ 1º No caso dos ser vi ços a que se re fe re o su bi-
tem 3.04 da lis ta ane xa, con si de ra-se ocor ri do o fato
ge ra dor e de vi do o im pos to em cada Mu ni cí pio em
cujo ter ri tó rio haja ex ten são de fer ro via, ro do via, pos -
tes, ca bos, du tos e con du tos de qual quer na tu re za,
ob je tos de lo ca ção, su blo ca ção, ar ren da men to, di re i-
to de pas sa gem ou per mis são de uso, com par ti lha do
ou não.

§ 2º No caso dos ser vi ços a que se re fe re o su bi-
tem 22.01 da lis ta ane xa, con si de ra-se ocor ri do o fato
ge ra dor e de vi do o im pos to em cada Mu ni cí pio em
cujo ter ri tó rio haja ex ten são de ro do via ex plo ra da.

§ 3º Con si de ra-se ocor ri do o fato ge ra dor do im -
pos to no lo cal do es ta be le ci men to pres ta dor nos ser -
vi ços exe cu ta dos em águas ma rí ti mas, ex ce tu a dos
os ser vi ços des cri tos no su bi tem 20.01.

Art. 4º Con si de ra-se es ta be le ci men to pres ta dor
o lo cal onde o con tri bu in te de sen vol va 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,
sen do ir re le van tes para ca rac te ri zá-lo as de no mi na-
ções de sede, fi li al, agên cia, pos to de aten di men to,
su cur sal, es cri tó rio de re pre sen ta ção ou con ta to ou
qua is quer ou tras que ve nham a ser uti li za das.

Art. 5º Con tri bu in te é o pres ta dor do ser vi ço.
Art. 6º Os Mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral, me di-

an te lei, po de rão atri bu ir de modo ex pres so a res pon-
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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, in clu si ve no que 
se re fe re à mul ta e aos acrés ci mos le ga is.

§ 1º Os res pon sá ve is a que se re fe re este ar ti go
es tão obri ga dos ao re co lhi men to in te gral do im pos to
de vi do, mul ta e acrés ci mos le ga is, in de pen den te men-
te de ter sido efe tu a da sua re ten ção na fon te.

§ 2º Sem pre ju í zo do dis pos to no ca put e no § 1º 
des te ar ti go, são res pon sá ve is:

I – o to ma dor ou in ter me diá rio de ser vi ço pro ve-
ni en te do ex te ri or do País ou cuja pres ta ção se te nha
ini ci a do no ex te ri or do País;

II – a pes soa ju rí di ca, ain da que imu ne ou isen -
ta, to ma do ra ou in ter me diá ria dos ser vi ços des cri tos
nos su bi tens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12,
7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da
lis ta ane xa.

Art. 7º A base de cál cu lo do im pos to é o pre ço do 
ser vi ço.

§ 1º Qu an do os ser vi ços des cri tos pelo su bi tem
3.04 da lis ta ane xa fo rem pres ta dos no ter ri tó rio de
mais de um Mu ni cí pio, a base de cál cu lo será pro por-
ci o nal, con for me o caso, à ex ten são da fer ro via, ro do-
via, du tos e con du tos de qual quer na tu re za, ca bos de
qual quer na tu re za, ou ao nú me ro de pos tes, exis ten-
tes em cada Mu ni cí pio.

§ 2º Não se in clu em na base de cál cu lo do im -
pos to so bre ser vi ços de qual quer na tu re za:

I – o va lor dos ma te ri a is for ne ci dos pelo pres ta-
dor dos ser vi ços pre vis tos nos itens 7.02 e 7.05 da lis -
ta de ser vi ços ane xa a esta Lei;

II – o va lor de sub-em pre i ta das su je i tas ao im -
pos to so bre ser vi ços de qual quer na tu re za.

§ 3º Na pres ta ção dos ser vi ços a que se re fe rem
os su bi tens 4.22 e 4.23 da lis ta ane xa, quan do ope ra-
dos por co o pe ra ti vas, de du zir-se-ão da base de cál -
cu lo os va lo res des pen di dos com ter ce i ros pela pres -
ta ção de ser vi ços de hos pi ta is, la bo ra tó ri os, clí ni cas,
me di ca men tos, mé di cos, odon tó lo gos e de ma is pro -
fis si o na is de sa ú de.

Art. 8º As alí quo tas má xi mas do im pos to so bre
ser vi ços de qual quer na tu re za são as se guin tes:

I – jo gos e di ver sões pú bli cas, ex ce to ci ne ma,
10% (dez por cen to);

II – de ma is ser vi ços, 5% (cin co por cen to).
Art. 9º Esta lei com ple men tar en tra em vi gor na

data de sua pu bli ca ção.

Art. 10. Fi cam re vo ga dos os arts. 8º, 10º, 11º e
12º do De cre to-Lei nº 406, de 31 de de zem bro de
1968; os in ci sos III, IV, V e VII do art. 30 do De cre-
to-Lei nº 834, de 8 de se tem bro de 1969; a Lei Com -
ple men tar nº 22, de 9 de de zem bro de 1974; a Lei nº
7.192, de 5 de ju nho de 1984; a Lei Com ple men tar nº
56, de 15 de de zem bro de 1987; e a Lei Com ple men-
tar nº 100, de 22 de de zem bro de 1999.

Lis ta de ser vi ços ane xa à Lei com ple men tar

1 – Ser vi ços de in for má ti ca e con gê ne res.
1.01 – Aná li se e de sen vol vi men to de sis te mas.
1.02 – Pro gra ma ção.
1.03 _ Pro ces sa men to de da dos e con gê ne res.
1.04 – Ela bo ra ção de pro gra mas de com pu ta do-

res, in clu si ve de jo gos ele trô ni cos.
1.05 – Li cen ci a men to ou ces são de di re i to de

uso de pro gra mas de com pu ta ção.
1.06 – Asses so ria e con sul ta ria em in for má ti ca.
1.07 – Su por te téc ni co em in for má ti ca, in clu si ve

ins ta la ção, con fi gu ra ção e ma nu ten ção de pro gra mas
de com pu ta ção e ban cos de da dos.

1.08 – Pla ne ja men to, con fec ção, ma nu ten ção e
atu a li za ção de pá gi nas ele trô ni cas.

2 – Ser vi ços de pes qui sas e de sen vol vi men to
de qual quer na tu re za.

2.01 – Ser vi ços de pes qui sas e de sen vol vi men-
to de qual quer na tu re za.

3 – Ser vi ços pres ta dos me di an te lo ca ção, ces -
são de di re i to de uso e con gê ne res.

3.01 – Lo ca ção de bens mó ve is.
3.02 – Ces são de di re i to de uso de mar cas e de

si na is de pro pa gan da.
3.03 – Explo ra ção de sa lões de fes tas, cen tro de 

con ven ções, es cri tó ri os vir tu a is, stands, qua dras es -
por ti vas, es tá di os, gi ná si os, au di tó ri os, ca sas de es -
pe tá cu los, par ques de di ver sões, can chas e con gê ne-
res, para re a li za ção de even tos ou ne gó ci os de qual -
quer na tu re za.

3.04 – Lo ca ção, su blo ca ção, ar ren da men to, di -
re i to de pas sa gem ou per mis são de uso, com par ti lha-
do ou não, de fer ro via, ro do via, pos tes, ca bos, du tos e 
con du tos de qual quer na tu re za.

3.05 – Ces são de an da i mes, pal cos, co ber tu ras
e ou tras es tru tu ras de uso

tem po rá rio.
4 – Ser vi ços de sa ú de, as sis tên cia mé di ca e

con gê ne res.
4.01 – Me di ci na e bi o me di ci na.
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4.02 – Aná li ses clí ni cas, pa to lo gia, ele tri ci da de
mé di ca, ra di o te ra pia, qui mi o te ra pia, ul tra-so no gra fia,
res so nân cia mag né ti ca, ra di o lo gia, to mo gra fia e con -
gê ne res.

4.03 – Hos pi ta is, clí ni cas, la bo ra tó ri os, sa na tó ri-
os, ma ni cô mi os, ca sas de sa ú de, pron tos-so cor ros,
am bu la tó ri os e con gê ne res.

4.04 – Instru men ta ção ci rúr gi ca.
4.05 – Acu pun tu ra.
4.06 – Enfer ma gem, in clu si ve ser vi ços au xi li a-

res.
4.07 – Ser vi ços far ma cêu ti cos.
4.08 – Te ra pia ocu pa ci o nal, fi si o te ra pia e fo no a-

u di o lo gia.
4.09 – Te ra pi as de qual quer es pé cie des ti na das

ao tra ta men to fí si co, or gâ ni co e men tal.
4.10 – Nu tri ção.
4.11 – Obste trí cia.
4.12 – Odon to lo gia.
4.13 – Orto pé di ca.
4.14 – Pró te ses sob en co men da.
4.15 – Psi ca ná li se.
4.16 – Psi co lo gia.
4.17 - Ca sas de re pou so e de re cu pe ra ção, cre -

ches, asi los e con gê ne res.
4.18 – Inse mi na ção ar ti fi ci al, fer ti li za ção in vi tro

e con gê ne res.
4.19 – Ban cos de san gue, le i te, pele, olhos, óvu -

los, sê men e con gê ne res.
4.20 – Co le ta de san gue, le i te, te ci dos, sê men,

ór gãos e ma te ri a is bi o ló gi cos de qual quer es pé cie.
4.21 – Uni da de de aten di men to, as sis tên cia ou

tra ta men to mó vel e con gê ne res.
4.22 – Pla nos de me di ci na de gru po ou in di vi du-

al e con vê ni os para pres ta ção de as sis tên cia mé di ca,
hos pi ta lar, odon to ló gi ca e con gê ne res.

4.23 – Ou tros pla nos de sa ú de que se cum pram
atra vés de ser vi ços de ter ce i ros con tra ta dos, cre den-
ci a dos, co o pe ra dos ou ape nas pa gos pelo ope ra dor
do pla no me di an te in di ca ção do be ne fi ciá rio.

5 – Ser vi ços de me di ci na e as sis tên cia ve te ri ná-
ria e con gê ne res.

5.01 – Me di ci na ve te ri ná ria e zo o tec nia.
5.02 – Hos pi ta is, clí ni cas, am bu la tó ri os, pron-

tos-so cor ros e con gê ne res, na área ve te ri ná ria.
5.03 – La bo ra tó ri os de aná li se na área ve te ri ná-

ria.
5.04 – Inse mi na ção ar ti fi ci al, fer ti li za ção in vi tro

e con gê ne res.

5.05 – Ban cos de san gue e de ór gãos e con gê-
ne res.

5.06 – Co le ta de san gue, le i te, te ci dos, sê men,
ór gãos e ma te ri a is bi o ló gi cos de qual quer es pé cie.

5.07 – Uni da de de aten di men to, as sis tên cia ou
tra ta men to mó vel e con gê ne res.

5.08 – Gu ar da, tra ta men to, ames tra men to, em -
be le za men to, alo ja men to e con gê ne res.

5.09 – Pla nos de aten di men to e as sis tên cia mé -
di co-ve te ri ná ria.

6 – Ser vi ços de cu i da dos pes so a is, es té ti ca, ati -
vi da des fí si cas e con gê ne res.

6.01 – Bar be a ria, ca be le i re i ros, ma ni cu ros, pe -
di cu ros e con gê ne res.

6.02 – Este ti cis tas, tra ta men to de pele, de pi la-
ção e con gê ne res.

6.03 – Ba nhos, du chas, sa u na, mas sa gens e
con gê ne res.

6.04 – Gi nás ti ca, dan ça, es por tes, na ta ção, ar -
tes mar ci a is e de ma is ati vi da des fí si cas.

6.05 – Cen tros de ema gre ci men to, spa e con gê-
ne res.

7 – Ser vi ços re la ti vos a en ge nha ria, ar qui te tu ra,
ge o lo gia, ur ba nis mo, cons tru ção ci vil, ma nu ten ção,
lim pe za, meio am bi en te, sa ne a men to e con gê ne res.

7.01 – Enge nha ria, agro no mia, agri men su ra, ar-
qui te tu ra, ge o lo gia, ur ba nis mo, pa i sa gis mo e con gê-
ne res.

7.02 – Exe cu ção, por ad mi nis tra ção, em pre i ta da
ou su bem pre i ta da, de obras de cons tru ção ci vil, hi -
dráu li ca ou elé tri ca e de ou tras obras se me lhan tes, in -
clu si ve son da gem, per fu ra ção de po ços, es ca va ção,
dre na gem e ir ri ga ção, ter ra pla na gem, pa vi men ta ção,
con cre ta gem e a ins ta la ção e mon ta gem de pro du tos,
pe ças e equi pa men tos (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).

7.03 – Ela bo ra ção de pla nos di re to res, es tu dos
de vi a bi li da de, es tu dos or ga ni za ci o na is e ou tros, re la-
ci o na dos com obras e ser vi ços de en ge nha ria; ela bo-
ra ção de an te pro je tos, pro je tos bá si cos e pro je tos
exe cu ti vos para tra ba lhos de en ge nha ria.

7.04 – De mo li ção.
7.05 – Re pa ra ção, con ser va ção e re for ma de

edi fí ci os, es tra das, pon tes, por tos e con gê ne res (ex -
ce to o for ne ci men to de mer ca do ri as pro du zi das pelo
pres ta dor dos ser vi ços, fora do lo cal da pres ta ção dos 
ser vi ços, que fica su je i to ao ICMS).

7.06 – Co lo ca ção e ins ta la ção de ta pe tes, car -
pe tes, as so a lhos, cor ti nas, re ves ti men tos de pa re de,
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vi dros, di vi só ri as, pla cas de ges so e con gê ne res, com 
ma te ri al for ne ci do pelo to ma dor do ser vi ço.

7.07 – Re cu pe ra ção, ras pa gem, po li men to e
lus tra ção de pi sos e con gê ne res.

7.08 – Ca la fe ta ção.
7.09 – Var ri ção, co le ta, re mo ção, in ci ne ra ção,

tra ta men to, re ci cla gem, se pa ra ção e des ti na ção fi nal
de lixo, re je i tos e ou tros re sí du os qua is quer.

7.10 – Lim pe za, ma nu ten ção e con ser va ção de
vias e lo gra dou ros pú bli cos, imó ve is, cha mi nés, pis ci-
nas, par ques, jar dins e con gê ne res.

7.11 – De co ra ção e jar di na gem, in clu si ve cor te
e poda de ár vo res.

7.12 – Con tro le e tra ta men to de eflu en tes de
qual quer na tu re za e de agen tes fí si cos, quí mi cos e bi -
o ló gi cos.

7.13 – De de ti za ção, de sin fec ção, de sin se ti za-
ção, imu ni za ção, hi gi e ni za ção, des ra ti za ção, pul ve ri-
za ção e con gê ne res.

7.14 – Sa ne a men to am bi en tal, in clu si ve pu ri fi ca-
ção, tra ta men to, es go ta men to sa ni tá rio e con gê ne res.

7.15 – Tra ta men to e pu ri fi ca ção de água.
7.16 – Flo res ta men to, re flo res ta men to, se me a-

du ra, adu ba ção e con gê ne res.
7.17 – Esco ra men to, con ten ção de en cos tas e

ser vi ços con gê ne res.
7.18 – Lim pe za e dra ga gem de rios, por tos, ca -

na is, ba ías, la gos, la go as, re pre sas, açu des e con gê-
ne res.

7.19 – Acom pa nha men to e fis ca li za ção da exe cu-
ção de obras de en ge nha ria, ar qui te tu ra e ur ba nis mo.

7.20 – Ae ro fo to gra me tria (in clu si ve in ter pre ta ção),
car to gra fia, ma pe a men to, le van ta men tos to po grá fi cos,
ba ti mé tri cos, ge o grá fi cos, ge o dé si cos, ge o ló gi cos, ge o-
fí si cos e con gê ne res.

7.21 – Pes qui sa, per fu ra ção, ci men ta ção, mer -
gu lho, per fi la gem, con cre ta ção, tes te mu nha gem,
pes ca ria, es ti mu la ção e ou tros ser vi ços re la ci o na dos
com a ex plo ra ção e ex plo ta ção de pe tró leo, gás na tu-
ral e de ou tros re cur sos mi ne ra is.

7.22 – Nu cle a ção e bom bar de a men to de nu-
vens e con gê ne res.

8 – Ser vi ços de edu ca ção, en si no, ori en ta ção
pe da gó gi ca e edu ca ci o nal, ins tru ção, tre i na men to e
ava li a ção pes so al de qual quer grau ou na tu re za.

8.01 – Ensi no re gu lar pré-es co lar, fun da men tal,
mé dio e su pe ri or.

8.02 – Instru ção, tre i na men to, ori en ta ção pe da-
gó gi ca e edu ca ci o nal, ava li a ção de co nhe ci men tos
de qual quer na tu re za.

9 – Ser vi ços re la ti vos a hos pe da gem, tu ris mo,
vi a gens e con gê ne res.

9.01 – Hos pe da gem de qual quer na tu re za em
ho téis, apart-ser vi ce con do mi ni a is, flat, apart-ho-
téis, ho téis re si dên cia, re si den ce-ser vi ce, su i te ser -
vi ce, ho te la ria ma rí ti ma, mo téis, pen sões e con gê ne-
res; ocu pa ção por tem po ra da com for ne ci men to de
ser vi ço (o va lor da ali men ta ção e gor je ta, quan do in -
clu í do no pre ço da diá ria, fica su je i to ao Impos to So -
bre Ser vi ços).

9.02 – Agen ci a men to, or ga ni za ção, pro mo ção
in ter me di a ção e exe cu ção de pro gra mas de tu ris mo,
pas se i os, vi a gens, ex cur sões, hos pe da gens e con gê-
ne res.

9.03 – Gu i as de tu ris mo.
10 – Ser vi ços de in ter me di a ção e con gê ne res.
10.01 – agen ci a men to, cor re ta gem ou in ter me di a-

ção de câm bio, de se gu ros, de car tões de cré di to, de
pla nos de sa ú de e de pla nos de pre vi dên cia pri va da.

10.02 – Agen ci a men to, cor re ta gem ou in ter me-
di a ção de tí tu los em ge ral, va lo res mo bi liá ri os e con -
tra tos qua is quer.

10.03 – Agen ci a men to, cor re ta gem ou in ter me-
di a ção de di re i tos de pro pri e da de in dus tri al, ar tís ti ca
ou li te rá ria.

10.04 – Agen ci a men to, cor re ta gem ou in ter me-
di a ção de con tra tos de ar ren da men to mer can til (le a-
sing), de fran quia (fran chi sing) e de fa tu ri za ção
(fac to ring).

10.05 – Agen ci a men to, cor re ta gem ou in ter me di-
a ção de bens mó ve is ou imó ve is, não abran gi dos em
ou tros itens ou su bi tens, in clu si ve aque les re a li za dos
no âm bi to de Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros, por
qua is quer me i os.

10.06 – agen ci a men to ma rí ti mo.
10.07 – Agen ci a men to de no tí ci as.
10.08 – Agen ci a men to de pu bli ci da de e pro pa-

gan da, in clu si ve o agen ci a men to de ve i cu la ção por
qua is quer me i os.

10.09 – Re pre sen ta ção de qual quer na tu re za,
in clu si ve co mer ci al.

10.10 – Dis tri bu i ção de bens de ter ce i ros.
11 – Ser vi ços de guar da, es ta ci o na men to, ar -

ma ze na men to, vi gi lân cia e con gê ne res.
11.01 – Gu ar da e es ta ci o na men to de ve í cu los

ter res tres au to mo to res, de ae ro na ves e de em bar ca-
ções.

11.02 – Vi gi lân cia, se gu ran ça ou mo ni to ra men to
de bens e pes so as.

11.03 – Escol ta, in clu si ve de ve í cu los e car gas.
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11.04 – Arma ze na men to, de pó si to, car ga, des -
car ga, ar ru ma ção e guar da de bens de qual quer es -
pé cie.

12 – Ser vi ços de di ver sões, la zer, en tre te ni men-
to e con gê ne res.

12.0 1 – Espe tá cu los te a tra is.
12.02 – Exi bi ções ci ne ma to grá fi cas.
12.03 – Espe tá cu los cir cen ses.
12.04 – Pro gra mas de au di tó rio.
12.05 – Par ques de di ver sões, cen tros de la zer

e con gê ne res.
12.06 – Bo a tes, taxi-dan cing e con gê ne res.
12.07 – Shows, bal let, dan ças, des fi les, ba i les,

ópe ras, con cer tos, re ci ta is, fes ti va is e con gê ne res.
12.08 – Fe i ras, ex po si ções, con gres sos e con -

gê ne res.
12.09 – Bi lha res, bo li ches e di ver sões ele trô ni-

cas ou não.
12.10 – Cor ri das e com pe ti ções de ani ma is.
12.11 – Com pe ti ções es por ti vas ou de des tre za

fí si ca ou in te lec tu al, com ou sem a par ti ci pa ção do es -
pec ta dor.

12.12 – Exe cu ção de mú si ca.
12.13 – Pro du ção, me di an te ou sem en co men-

da pré via, de even tos, es pe tá cu los, en tre vis tas,
shows, bal let, dan ças, des fi les, ba i les, te a tros, ópe-
ras, con cer tos, re ci ta is,fes ti va is e con gê ne res.

12.14 – For ne ci men to de mú si ca para am bi en-
tes fe cha dos ou não, me di an te trans mis são por qual -
quer pro ces so.

12.15 – Des fi les de blo cos car na va les cos ou fol -
cló ri cos, tri os elé tri cos e con gê ne res.

12.16 – Exi bi ção de fil mes, en tre vis tas, mu si ca-
is, es pe tá cu los, shows, con cer tos, des fi les, ópe ras,
com pe ti ções es por ti vas, de des tre za in te lec tu al ou
con gê ne res.

12.17 – Re cre a ção e ani ma ção, in clu si ve em
fes tas e even tos de qual quer na tu re za.

13 – Ser vi ços re la ti vos a fo no gra fia, fo to gra fia,
ci ne ma to gra fia e re pro gra fia.

13.01 – Pro du ção, gra va ção, edi ção, le gen da gem
e dis tri bu i ção de fil mes, vi de o ta pes, dis cos, fi tas cas se-
te, com pact disc, di gi tal vi deo disc e con gê ne res.

13.02 – Fo no gra fia ou gra va ção de sons, in clu si-
ve tru ca gem, du bla gem, mi xa gem e con gê ne res.

13.03 – Fo to gra fia e ci ner na to gra fia, in clu si ve
re ve la ção, am pli a ção, có pia, re pro du ção, tru ca gem e
con gê ne res.

13.04 – Re pro gra fia, mi cro fil ma gem e di gi ta li za ção.
13.05 – Com po si ção grá fi ca, fo to com po si ção,

cli che ria, zin co gra fia, li to gra fia, fo to li to gra fia.
14 – Ser vi ços re la ti vos a bens de ter ce i ros.

14.01 – Lu bri fi ca ção, lim pe za, lus tra ção, re vi-
são, car ga e re car ga, con ser to, res ta u ra ção, blin da-
gem, ma nu ten ção e con ser va ção de má qui nas, ve í-
cu los, apa re lhos, equi pa men tos, mo to res, ele va do res
ou de qual quer ob je to (ex ce to pe ças e par tes em pre-
ga das, que fi cam su je i tas ao JCMS).

14.02 – Assis tên cia Téc ni ca.
14.03 – Re con di ci o na men to de mo to res (ex ce to

pe ças e par tes em pre ga das, que fi cam su je i tas ao
ICMS).

14.04 – Re ca u chu ta gem ou re ge ne ra ção de
pne us.

14.05 – Res ta u ra ção, re con di ci o na men to, acon -
di ci o na men to, pin tu ra, be ne fi ci a men to, la va gem, se-
ca gem, tin gi men to, gal va no plas tia, ano di za ção,

cor te, re cor te, po li men to, plas ti fi ca ção e con gê-
ne res, de ob je tos qua is quer.

14.06 – Insta la ção e mon ta gem de apa re lhos,
má qui nas e equi pa men tos, in clu si ve mon ta gem in-
dus tri al, pres ta dos ao usuá rio fi nal, ex clu si va men te
com ma te ri al por ele for ne ci do.

14.07 – Co lo ca ção de mol du ras e con gê ne res.
14.08 – Enca der na ção, gra va ção e dou ra ção de 

li vros, re vis tas e con gê ne res.
14.09 – Alfa i a ta ria e cos tu ra, quan do o ma te ri al

for for ne ci do pelo usuá rio fi nal, ex ce to avi a men to.
14.10 – Tin tu ra ria e la van de ria.
14.11 – Ta pe ça ria e re for ma de es to fa men tos

em ge ral.
14.12 – Fu ni la ria e lan ter na gem.
14.13 – Car pin ta ria e ser ra lhe ria.
15. Ser vi ços re la ci o na dos ao se tor ban cá rio ou

fi nan ce i ro, in clu si ve aque les pres ta dos por ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras au to ri za das a fun ci o nar pela União
ou por quem de di re i to.

15.01 – Admi nis tra ção de fun dos qua is quer, de
con sór cio, de car tão de cré di to ou dé bi to e con gê ne-
res, de car te i ra de cli en tes, de che ques pré–da ta dos
e con gê ne res. 15.02 – Aber tu ra de con tas em ge ral,
in clu si ve con ta–cor ren te, con ta de in ves ti men tos e
apli ca ção e ca der ne ta de pou pan ça, no País e no ex -
te ri or, bem como a ma nu ten ção das re fe ri das con tas
ati vas e ina ti vas.

15.03 – Lo ca ção e ma nu ten ção de co fres par ti-
cu la res, de ter mi na is ele trô ni cos, de ter mi na is de
aten di men to e de bens e equi pa men tos em ge ral.

15.04 – For ne ci men to ou emis são de ates ta dos
em ge ral, in clu si ve ates ta do de ido ne i da de, ates ta do
de ca pa ci da de fi nan ce i ra e con gê ne res.

15.05 – Ca das tro, ela bo ra ção de fi cha ca das tral,
re no va ção ca das tral e con gê ne res, in clu são ou ex clu-
são no Ca das tro de Emi ten tes de Che ques sem Fun dos
– CCF ou em qua is quer ou tros ban cos ca das tra is.
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15.06 – Emis são, re e mis são e for ne ci men to de
avi sos, com pro van tes e do cu men tos em ge ral; abo no
de fir mas; co le ta e en tre ga de do cu men tos, bens e va -
lo res; co mu ni ca ção com ou tra agên cia ou com a ad -
mi nis tra ção cen tral; li cen ci a men to ele trô ni co de ve í-
cu los; trans fe rên cia de ve í cu los; agen ci a men to fi du-
ciá rio ou de po si tá rio; de vo lu ção de bens em cus tó dia.

15.07 – Aces so, mo vi men ta ção, aten di men to e
con sul ta a con tas em ge ral, por qual quer meio ou pro -
ces so, in clu si ve por te le fo ne, fac–sí mi le, in ter net e te -
lex, aces so a ter mi na is de aten di men to, in clu si ve vin -
te e qua tro ho ras; aces so a ou tro ban co e a rede com -
par ti lha da; for ne ci men to de sal do, ex tra to e de ma is
in for ma ções re la ti vas a con tas em ge ral, por qual quer
meio ou pro ces so.

15.08 – Emis são, re e mis são, al te ra ção, ces são,
subs ti tu i ção, can ce la men to e re gis tro de con tra to de
cré di to; es tu do, aná li se e ava li a ção de ope ra ções de
cré di to; emis são, con ces são, al te ra ção ou con tra ta-
ção de aval, fi an ça, anuên cia e con gê ne res; ser vi ços
re la ti vos a aber tu ra de cré di to, para qua is quer fins.

15.09 – Arren da men to mer can til (le a sing) de
qua is quer bens, in clu si ve ces são de di re i tos e obri ga-
ções, subs ti tu i ção de ga ran tia, al te ra ção, can ce la-
men to e re gis tro de con tra to, e de ma is ser vi ços re la ci-
o na dos ao ar ren da men to mer can til (le a sing).

15.10 – Ser vi ços re la ci o na dos a co bran ças, re -
ce bi men tos ou pa ga men tos em ge ral, de tí tu los qua -
is quer, de con tas ou ca mês, de câm bio, de tri bu tos e
por con ta de ter ce i ros, in clu si ve os efe tu a dos por
meio ele trô ni co, au to má ti co ou por má qui nas de aten -
di men to; for ne ci men to de po si ção de co bran ça, re ce-
bi men to ou pa ga men to; emis são de car nês, fi chas de
com pen sa ção, im pres sos e do cu men tos em ge ral.

15.11 – De vo lu ção de tí tu los, pro tes to de tí tu los,
sus ta ção de pro tes to, ma nu ten ção de tí tu los, re a pre-
sen ta ção de tí tu los, e de ma is ser vi ços a eles re la ci o-
na dos.

15.12 – Cus tó dia em ge ral, in clu si ve de tí tu los e
va lo res mo bi liá ri os.

15.13 – Ser vi ços re la ci o na dos a ope ra ções de
câm bio em ge ral, edi ção, al te ra ção, pror ro ga ção, can -
ce la men to e ba i xa de con tra to de câm bio; emis são de 
re gis tro de ex por ta ção ou de cré di to; co bran ça ou de -
pó si to no ex te ri or; emis são, for ne ci men to e can ce la-
men to de che ques de vi a gem; for ne ci men to, trans fe-
rên cia, can ce la men to e de ma is ser vi ços re la ti vos a
car ta de cré di to de im por ta ção, ex por ta ção e ga ran ti-
as re ce bi das; en vio e re ce bi men to de men sa gens em
ge ral re la ci o na das a ope ra ções de câm bio.

15.14 – For ne ci men to, emis são, re e mis são, re no-
va ção e ma nu ten ção de car tão mag né ti co, car tão de
cré di to, car tão de dé bi to, car tão sa lá rio e con gê ne res.

15.15 – Com pen sa ção de che ques e tí tu los qua -
is quer; ser vi ços re la ci o na dos a de pó si to, in clu si ve de -

pó si to iden ti fi ca do, a sa que de con tas qua is quer, por
qual quer meio ou pro ces so, in clu si ve em ter mi na is
ele trô ni cos e de aten di men to.

15.16 – Emis são, re e mis são, li qui da ção, al te ra-
ção, can ce la men to e ba i xa de or dens de pa ga men to,
or dens de cré di to e si mi la res, por qual quer meio ou
pro ces so; ser vi ços re la ci o na dos à trans fe rên cia de
va lo res, da dos, fun dos, pa ga men tos e si mi la res, in-
clu si ve en tre con tas em ge ral.

15.17 – emis são, for ne ci men to, de vo lu ção, sus -
ta ção, can ce la men to e opo si ção de che ques qua is-
quer, avul so ou por ta lão.

15.18 – Ser vi ços re la ci o na dos a cré di to imo bi-
liá rio, ava li a ção e vis to ria de imó vel ou obra, aná li se
téc ni ca e ju rí di ca, emis são, re e mis são, al te ra ção,
trans fe rên cia e re ne go ci a ção de con tra to, emis são e
re e mis são do  ter mo de qui ta ção e de ma is ser vi ços
re la ci o na dos a cré di to imo bi liá rio.

16 – Ser vi ços de trans por te de na tu re za mu ni ci pal.
16.01 – Ser vi ços de trans por te de na tu re za mu -

ni ci pal.
17 – Ser vi ços de apo io téc ni co, ad mi nis tra ti vo,

ju rí di co, con tá bil, co mer ci al e con gê ne res.
17.01 – Asses so ria ou con sul to ria de qual quer

na tu re za, não con ti da em ou tros itens des ta lis ta; aná -
li se, exa me, pes qui sa, co le ta, com pi la ção e for ne ci-
men to de da dos e in for ma ções de qual quer na tu re za,
in clu si ve ca das tro e si mi la res.

17.02 – Da ti lo gra fia, di gi ta ção, es te no gra fia, ex -
pe di en te, se cre ta ria em ge ral, res pos ta au dí vel, re da-
ção, edi ção, in ter pre ta ção, re vi são, tra du ção, apo io e
in fra-es tru tu ra ad mi nis tra ti va e con gê ne res.

17.03 – Pla ne ja men to, co or de na ção, pro gra ma ção
ou or ga ni za ção téc ni ca, fi nan ce i ra ou ad mi nis tra ti va.

17.04 – Re cru ta men to, agen ci a men to, se le ção
e co lo ca ção de mão-de-obra.

17.05 – For ne ci men to de mão–de–obra, mes mo
em ca rá ter tem po rá rio, in clu si ve de em pre ga dos ou
tra ba lha do res, avul sos ou tem po rá ri os, con tra ta dos
pelo pres ta dor de ser vi ço.

17.06 – Pro pa gan da e pu bli ci da de, in clu si ve
pro mo ção de ven das, pla ne ja men to de cam pa nhas
ou sis te mas de pu bli ci da de, ela bo ra ção de de se nhos,
tex tos e de ma is ma te ri a is pu bli ci tá ri os.

17.07 – Ve i cu la ção e di vul ga ção de tex tos, de -
se nhos e ou tros ma te ri a is de pro pa gan da e pu bli ci da-
de, por qual quer meio.

17.08 – Fran quia (fran chi sing).
17.09 – Pe rí ci as, la u dos, exa mes téc ni cos e

aná li ses téc ni cas.
17.10 – Pla ne ja men to, or ga ni za ção e ad mi nis tra-

ção de fe i ras, ex po si ções, con gres sos e con gê ne res.
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17.11 – or ga ni za ção de fes tas e re cep ções; bufê 
(ex ce to o for ne ci men to de ali men ta ção e be bi das,
que fica su je i to ao ICMS).

17.12 – Admi nis tra ção em ge ral,  in clu si ve de
bens e ne gó ci os de ter ce i ros.

17.13 – Le i lão e con gê ne res.
17.14 – Advo ca cia.
17.15 – Arbi tra gem de qual quer es pé cie, in clu si-

ve ju rí di ca.
17.16 – Au di to ria.
17.17 – Aná li se de Orga ni za ção e Mé to dos.
17.18 – Atuá ria e cál cu los téc ni cos de qual quer

na tu re za.
17.19 – Con ta bi li da de, in clu si ve ser vi ços téc ni-

cos e au xi li a res.
17.20 – Con sul to ria e as ses so ria eco nô mi ca ou

fi nan ce i ra.
17.21 – Esta tís ti ca.
17.22 – Co bran ça em ge ral.
17.23 – Asses so ria, aná li se, ava li a ção, aten di-

men to, con sul ta, ca das tro, se le ção, ge ren ci a men to
de in for ma ções, ad mi nis tra ção de con tas a re ce ber
ou a pa gar e em ge ral, re la ci o na dos a ope ra ções de
fa tu ri za ção (fac to ring).

17.24 – Apre sen ta ção de pa les tras, con fe rên ci-
as, se mi ná ri os e con gê ne res.

18 – Ser vi ços de re gu la ção de si nis tros vin cu la-
dos a con tra tos de se gu ros; ins pe ção e ava li a ção de ris -
cos para co ber tu ra de con tra tos de se gu ros; pre ven ção
e ge rên cia de ris cos se gu rá ve is e con gê ne res.

18.01 – Ser vi ços de re gu la ção de si nis tros vin cu-
la dos a con tra tos de se gu ros; ins pe ção e ava li a ção de
ris cos para co ber tu ra de con tra tos de se gu ros; pre ven-
ção e ge rên cia de ris cos se gu rá ve is e con gê ne res.

19 – Ser vi ços de dis tri bu i ção e ven da de bi lhe tes e 
de ma is pro du tos de lo te ria, bin gos, car tões, pu les ou
cu pons de apos tas, sor te i os, prê mi os, in clu si ve os de-
cor ren tes de tí tu los de ca pi ta li za ção e con gê ne res.

19.01 – Ser vi ços de dis tri bu i ção e ven da de bi -
lhe tes e de ma is pro du tos de lo te ria, bin gos, car tões,
pu les ou cu pons de apos tas, sor te i os, prê mi os, in clu-
si ve os de cor ren tes de tí tu los de ca pi ta li za ção e con -
gê ne res.

20 – Ser vi ços por tuá ri os, ae ro por tuá ri os, fer ro-
por tuá ri os, de ter mi na is ro do viá ri os, fer ro viá ri os e
me tro viá ri os.

20.01 – Ser vi ços por tuá ri os, fer ro por tuá ri os, uti -
li za ção de por to, mo vi men ta ção de pas sa ge i ros, re-
bo que de em bar ca ções, re bo ca dor es co te i ro, atra ca-
ção, de sa tra ca ção, ser vi ços de pra ti ca gem, ca pa ta-
zia, ar ma ze na gem de qual quer na tu re za, ser vi ços
aces só ri os, mo vi men ta ção de mer ca do ri as, ser vi ços
de apo io ma rí ti mo, de mo vi men ta ção ao lar go, ser vi-

ços de ar ma do res, es ti va, con fe rên cia, lo gís ti ca e
con gê ne res.

20.02 – Ser vi ços ae ro por tuá ri os, uti li za ção de
ae ro por to, mo vi men ta ção de pas sa ge i ros, ar ma ze na-
gem de qual quer na tu re za, ca pa ta zia, mo vi men ta ção
de ae ro na ves, ser vi ços de apo io ae ro por tuá ri os, ser -
vi ços aces só ri os, mo vi men ta ção de mer ca do ri as, lo -
gís ti ca e con gê ne res.

20.03 – Ser vi ços de ter mi na is ro do viá ri os, fer ro-
viá ri os, me tro viá ri os, mo vi men ta ção de pas sa ge i ros,
mer ca do ri as, in clu si ve suas ope ra ções, lo gís ti ca e
con gê ne res.

21 – Ser vi ços de re gis tros pú bli cos, car to rá ri os
e no ta ri a is.

21.01 – Ser vi ços de re gis tros pú bli cos, car to rá-
ri os e no ta ri a is.

22 – Ser vi ços de ex plo ra ção de ro do via.
22.01 – Ser vi ços de ex plo ra ção de ro do via me -

di an te co bran ça de pre ço ou pe dá gio dos usuá ri os,
en vol ven do exe cu ção de ser vi ços de con ser va ção,
ma nu ten ção, me lho ra men tos para ade qua ção de ca -
pa ci da de e se gu ran ça de trân si to, ope ra ção, mo ni to-
ra ção, as sis tên cia aos usuá ri os e ou tros ser vi ços de -
fi ni dos em con tra tos, atos de con ces são ou de per -
mis são ou em nor mas ofi ci a is.

23 – Ser vi ços de pro gra ma ção e co mu ni ca ção
vi su al, de se nho in dus tri al e con gê ne res.

23.01 – Ser vi ços de pro gra ma ção e co mu ni ca-
ção vi su al, de se nho in dus tri al e con gê ne res.

24 – Ser vi ços de cha ve i ros, con fec ção de ca rim-
bos, pla cas, si na li za ção vi su al, ban ners, ade si vos e
con gê ne res.

24.01 – Ser vi ços de cha ve i ros, con fec ção de ca -
rim bos, pla cas, si na li za ção vi su al, ban ners, ade si vos
e con gê ne res.

25 – Ser vi ços fu ne rá ri os.
25.01 – Fu ne ra is, in clu si ve for ne ci men to de ca i-

xão, urna ou es qui fes; alu guel de ca pe la; trans por te
do cor po ca da vé ri co; for ne ci men to de flo res, co ro as e
ou tros pa ra men tos; de sem ba ra ço de cer ti dão de óbi -
to; for ne ci men to de véu, essa e ou tros ador nos; em -
bal sa men to, em be le za men to, con ser va ção ou res ta-
u ra ção de ca dá ve res.

25.02 – Cre ma ção de cor pos e par tes de cor pos
ca da vé ri cos.

25.03 – Pla nos ou con vê nio fu ne rá ri os.
25.04 – Ma nu ten ção e con ser va ção de ja zi gos e 

ce mi té ri os.
26 – Ser vi ços de co le ta, re mes sa ou en tre ga de

cor res pon dên ci as, do cu men tos, ob je tos, bens ou va -
lo res, in clu si ve pe los cor re i os e suas agên ci as fran-
que a das; cour ri er e con gê ne res.

26.01 – Ser vi ços de co le ta, re mes sa ou en tre ga
de cor res pon dên ci as, do cu men tos, ob je tos, bens ou
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va lo res, in clu si ve pe los cor re i os e suas agên ci as fran -
que a das; cour ri er e con gê ne res.

27 – Ser vi ços de as sis tên cia so ci al.
27.01 – Ser vi ços de as sis tên cia so ci al.
28 – Ser vi ços de ava li a ção de bens e ser vi ços

de qual quer na tu re za.
28.01 – Ser vi ços de ava li a ção de bens e ser vi-

ços de qual quer na tu re za.
29 – Ser vi ços de bi bli o te co no mia.
29.01 – Ser vi ços de bi bli o te co no mia.
30 – Ser vi ços de bi o lo gia, bi o tec no lo gia e quí mi ca.
30.01 – Ser vi ços de bi o lo gia, bi o tec no lo gia e

quí mi ca.
31 – Ser vi ços téc ni cos em edi fi ca ções, ele trô ni-

ca, ele tro téc ni ca, me câ ni ca, te le co mu ni ca ções e con -
gê ne res.

31.01 – Ser vi ços téc ni cos em edi fi ca ções, ele trô ni-
ca, ele tro téc ni ca, me câ ni ca, te le co mu ni ca ções e con gê-
ne res.

32 – Ser vi ços de de se nhos téc ni cos.
32.01 – Ser vi ços de de se nhos téc ni cos.
33 – Ser vi ços de de sem ba ra ço adu a ne i ro, co -

mis sá ri os, des pa chan tes e con gê ne res.
33.01 – Ser vi ços de de sem ba ra ço adu a ne i ro,

co mis sá ri os, des pa chan tes e con gê ne res.
34 – Ser vi ços de in ves ti ga ções par ti cu la res, de -

te ti ves e con gê ne res.
34.01 – Ser vi ços de in ves ti ga ções par ti cu la res,

de te ti ves e con gê ne res.
35 – Ser vi ços de re por ta gem, as ses so ria de im -

pren sa, jor na lis mo e re la ções pú bli cas.
35.01 – Ser vi ços de re por ta gem, as ses so ria de

im pren sa, jor na lis mo e re la ções pú bli cas.
36 – Ser vi ços de me te o ro lo gia.
36.01 – Ser vi ços de me te o ro lo gia.
37 – Ser vi ços de ar tis tas, atle tas, mo de los e ma -

ne quins.
37.01 – Ser vi ços de ar tis tas, atle tas, mo de los e

ma ne quins.
38 – Ser vi ços de mu se o lo gia.
38.01 – Ser vi ços de mu se o lo gia.
39 – Ser vi ços de ou ri ve sa ria e la pi da ção.
39.01 – Ser vi ços de ou ri ve sa ria e la pi da ção

(quan do o ma te ri al for for ne ci do pelo to ma dor do ser -
vi ço).

40 – Ser vi ços re la ti vos a obras de arte sob en -
co men da.

40.01 – Obras de arte sob en co men da.
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.

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.)

A ma té ria foi apro va da e vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De se jo

res sal tar que a Casa aca ba de vo tar pro je to da ma i or
im por tân cia e do ma i or in te res se pú bli co.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

MENSAGEM Nº 70, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 70, de 2003 (nº
102/2003, 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 Mar ce lo
Andra de de Mo ra es Jar dim, 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 da
Po lô nia.

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma, pro -
ce de rá à le i tu ra do pa re cer da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) – Lê pa re cer.

PARECER Nº 728, DE 2003-CRE

A in di ca ção do nome do Sr. Mar ce lo Andra de de
Mo ra es Jar dim, 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 da Po lô nia,
ob te ve a apro va ção da Co mis são de Re la ções Exte ri-
o res e de De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer
é fa vo rá vel.

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 6 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 Srs. Se na do res já po dem vo tar.
Encer rou-se a ou tra ma té ria, com a se qüên cia

de vo tos “não”. Ago ra te mos ou tro tipo de vo ta ção.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 61 Srs. Se na do res e NÃO 3.

Não hou ve abs ten ção.
To tal: 64 vo tos.

A in di ca ção do nome do Sr. Mar ce lo Andra de de
Mo ra es Jar dim foi apro va da e será fe i ta a co mu ni ca-
ção ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

MENSAGEM Nº 110, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 110, de 2003 (nº
216/2003, 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 Car los Au gus-
to Rego San tos Ne ves, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro
Espe ci al do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri-
o res, para, cu mu la ti va men te com o car go de 
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Fe de ra ção da
Rús sia, exer cer o de Emba i xa dor do Bra sil
jun to à Re pú bli ca do Ca za quis tão.

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma, pro -
ce de rá à le i tu ra do pa re cer da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) – Lê pa re cer.

PARECER Nº 729, DE 2003-CRE

A in di ca ção do nome do Sr. Car los Au gus to
Rego dos San tos Ne ves, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Espe ci al do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va-
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Fe de ra ção da Rús sia, exer cer o de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca do Ca za quis tão, ob te ve a
apro va ção da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de
De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer
é fa vo rá vel.

Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir a ma té ria,
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 6 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.
(Pa u sa)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se to dos
os Srs. Se na do res e Srªs Se na do ras já vo ta ram, pro -
ce de rei à apu ra ção. (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 52 Srs. Se na do res e NÃO 5.

Não hou ve abs ten ção.
To tal: 57 vo tos.
A in di ca ção do nome do Sr. Car los Au gus to

Rego San tos Ne ves foi apro va do e 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. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de vo tar SIM, mas a vo ta-
ção foi en cer ra da. Qu e ro que seja con si de ra do o meu
voto. Por tan to, são 53 vo tos SIM.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V.Exª e a da Se na do ra Ro -
se a na Sar ney.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – O
meu voto tam bém é SIM.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – E tam bém
a do Se na dor Au gus to Bo te lho.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 10, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 10, de 2003 (nº
1.488/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do so bre Su pres-
são de Vis tos em Pas sa por tes Di plo má ti cos,
Espe ci a is e de Ser vi ço en tre os Go ver nos
dos Pa í ses Mem bros da Co mu ni da de dos
Pa í ses da Lín gua Por tu gue sa, ce le bra do em 
Ma pu to, em 17 de ju lho de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 588, 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 Edu ar-
do Aze re do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -

la vra V. Ex.ª
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, tra ta-se de um acor do de gran de im por tân cia para
os go ver nos dos pa í ses mem bros da Co mu ni da de
dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa para se isen tar, re -
ci pro ca men te, a ne ces si da de de vis to con su lar nos
pas sa por tes de pes so al di plo má ti co e dos fun ci o ná ri-
os de modo ge ral dos pa í ses- mem bros.

Na ver da de, se ria im por tan te que pu dés se mos
dar um pas so mais além: que toda a Co mu ni da de dos
Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa não mais exi gis se vis to,

como já acon te ce en tre Bra sil e Por tu gal. Entre tan to,
re cen te men te hou ve pro ble mas em Por tu gal com bra -
si le i ros, que te rão a opor tu ni da de de um diá lo go com
o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va du ran te sua vi -
si ta, nes ta se ma na, a Lis boa.

A pro pó si to, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de fa lar
como se ria im por tan te ter a li ber da de de po der ir a
qual quer país. Na União Eu ro péia já exis te a li vre cir -
cu la ção de pes so as pe los pa í ses que fa zem par te da
Co mu ni da de. Tal vez um dia che gue mos a isso aqui
nas Amé ri cas.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de in for mar que a
Se na do ra Iris de Ara ú jo e eu, como Pre si den te da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res, fi ze mos há pou co
uma vi si ta à Emba i xa do ra Don na Hri nak, para le var-
mos o ofí cio, as si na do por to dos os mem bros da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
que tra ta do jo vem bra si le i ro Jor ge Ge ral do Pin to, de
23 anos, que en con tra-se de ti do na fron te i ra dos
Esta dos Uni dos com o Mé xi co des de maio, após ten -
tar ul tra pas sar, a nado, a fron te i ra do Mé xi co com os
Esta dos Uni dos.

Ele fi cou cin co dias sem ali men ta ção e mes mo
sem água para be ber, ema gre cen do 17 qui los. Após
ter se en tre ga do às au to ri da des nor te-ame ri ca nas,
esse jo vem de Ja ra guá, in te ri or de Go iás, fez um ape lo
para que pu des sem seus pais, sua fa mí lia e a co mu ni-
da de to mar as pro vi dên ci as a fim de que re tor nas se ao 
seio de sua fa mí lia. Seu pai pro cu rou a Se na do ra Iris
de Ara ú jo, que to mou as pro vi dên ci as ca bí ve is. Po de-
mos ago ra dar a no tí cia de que a Emba i xa do ra Don na
Hri nak e os fun ci o ná ri os res pon sá ve is pelo Ser vi ço de
Imi gra ção da Emba i xa da dos Esta dos Uni dos nos in-
for ma ram que está pre vis ta para ama nhã uma au diên-
cia de Jor ge Ge ral do Pin to com o juiz. Con fir man do o
de se jo de re tor nar ao Bra sil e ten do a fa mí lia in for ma-
do à Emba i xa da nor te-ame ri ca na que se res pon sa bi li-
za rá pe las des pe sas de sua pas sa gem, será uma
ques tão de dias para que tudo seja pro vi den ci a do e
Jor ge Ge ral do Pin to pos sa vol tar ao Bra sil.

Cum pri men to a Se na do ra Iris de Ara ú jo pela ini -
ci a ti va to ma da. Fe liz men te, esse bra si le i ro de Go iás
po de rá, nos pró xi mos dias, es tar de vol ta ao seio de
sua fa mí lia.

Sr. Pre si den te, que ro in for mar que a Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal re ce be rá
oito mem bros do Par la men to sul-afri ca no às 18 ho ras.
Infor mo aos Se na do res da que la Co mis são e aos in te-
res sa dos que quem de se jar di a lo gar com os De pu ta-
dos sul-afri ca nos de ve rá com pa re cer à sala da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res às 18 ho ras. Se rão to -
dos bem-vin dos.

Mu i to obri ga do.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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) – Con ti nua
em dis cus são o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
10, de 2003.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no.
(Pa u sa.)

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, tam bém de se jo ex pres sar meu en-
ten di men to so bre a im por tân cia des sa ma té ria. O Se -
na dor Su plicy não só faz uma ma ni fes ta ção da ma i or
im por tân cia so bre o tema em ple ná rio, como tem de -
di ca do, como Pre si den te da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res do Se na do Fe de ral, enor me aten ção e
des ta que a esse tipo de si tu a ção, de bra si le i ros nas
suas re la ções in ter na ci o na is, de bra si le i ros que es tão
fora do País e que pre ci sam de um mo de lo de re la ci o-
na men to di plo má ti co dis tin to. Sem dú vi da al gu ma,
essa ma té ria sig ni fi ca um avan ço con cre to na bus ca
de uma re la ção me lhor en tre os po vos.

Pes so al men te, te nho vis to um be lís si mo exem -
plo de avan ço ob ti do no Mer co sul en tre os pa í ses
sul-ame ri ca nos. Enten do que pre ci sa mos avan çar
mais, para um dia al can çar mos um es tá gio em que o
ir e vir dos ci da dãos nos pa í ses vi zi nhos seja li vre, de
res pe i to, ape nas pela con di ção hu ma na, in clu si ve
com a exis tên cia de ati vi da des pro fis si o na is em pa í-
ses vi zi nhos. Pen so que essa ma té ria ain da é li mi ta-
da, por que é res tri ta ao cam po di plo má ti co.

Qu e ro re gis trar tam bém que o Pre si den te José
Sar ney tem sido um ár duo de fen sor, na Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, do avan ço de 
uma me lhor co o pe ra ção en tre os pa í ses de lín gua
por tu gue sa.

Por tan to, o meu en ca mi nha men to é fa vo rá vel a
essa ma té ria. E, com en tu si as mo, acre di to que é um
avan ço sig ni fi ca ti vo para os pa í ses de lín gua irmã.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o Se na dor Du ci o mar Cos ta, em con ti nu i da de
à dis cus são da ma té ria.

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, eu gos ta ria, pri me i ra men te, de des ta car o bri lhan-
te tra ba lho que vem sen do fe i to na Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res pelo Pre si den te Se na dor Edu ar do
Su plicy. Gos ta ria tam bém de di zer da sa tis fa ção de
po der vo tar uma ma té ria como essa.

Em se gun do lu gar, que ro re gis trar que, re cen te-
men te, es ti ve mos em Por tu gal e pu de mos cons ta tar
que es ses acor dos bi la te ra is nem sem pre fun ci o nam.
Ago ra mes mo, com todo esse na mo ro por par te de
Por tu gal com a ques tão da Co mu ni da de Eu ro péia, o
que pu de mos cons ta tar da nos sa vi si ta àque le país
foi um tre men do des ca so em re la ção à ques tão dos
bra si le i ros que hoje lá se en con tram.

Fi ze mos um re la tó rio e o en tre ga mos à Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res. E es pe ro que, ago ra,
com a vi si ta do Pre si den te Lula a Por tu gal, Sua Exce -
lên cia pos sa re sol ver to das es sas di fi cul da des.

O Par la men to por tu guês apro vou, em mar ço de
2003, uma lei uni fi ca da para toda a Eu ro pa, que de i xa
os bra si le i ros em Por tu gal numa si tu a ção mu i to di fí cil.

Faço esse re gis tro e voto fa vo ra vel men te à ma -
té ria, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 De cre to Le gis la ti vo
nº 10, de 2003. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio
Cos ta, para en ca mi nhar.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, é um avan ço que fa ze mos no cam po di plo má ti co, es -
pe ci al men te com os pa í ses de lín gua por tu gue sa, que
re pre sen tam hoje qua se 300 mil se res que fa lam a nos -
sa lín gua, es par ra ma dos por qua tro con ti nen tes.

Tive opor tu ni da de, como Pre si den te da Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, de ini ci ar esse pro ce di men to. Foi sob a nos sa
Pre si dên cia que dis cu ti mos am pla men te a ques tão
da im por tân cia e da ne ces si da de de se fa ci li ta rem as
en tra das e sa í das da que les que es tão tra ba lhan do
pe los seus res pec ti vos go ver nos, por ta do res de pas -
sa por tes di plo má ti cos, nos pa í ses de lín gua por tu-
gue sa, como o Bra sil.

Acres cen to a ob ser va ção fe i ta pelo Lí der do
Blo co, Se na dor Tião Vi a na, da im por tân cia de es ten-
der mos essa re la ção com os pa í ses da CPLP, prin ci-
pal men te no pró xi mo ano, se pu der mos ini ci ar a dis -
cus são, para que to dos os re si den tes nos pa í ses de
lín gua por tu gue sa pos sam ter esse mes mo pri vi lé gio
de po der tran si tar en tre um país e ou tro sem a ne ces-
si da de do vis to di plo má ti co.

Por tan to, Sr. Pre si den te, pela Li de ran ça do
PMDB, o voto é fa vo rá vel.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo ta-
ção a ma té ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 10, DE 2003

(Nº 1.488/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do so bre Su -
pres são de Vis tos em Pas sa por tes Di-
plo má ti cos, Espe ci a is e de Ser vi ço en tre
os Go ver nos dos Pa í ses-Mem bros da
Co mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por-
tu gue sa, ce le bra do em Ma pu to, em 17 de 
ju lho de 2000.

Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do so bre Su -
pres são de Vis tos em Pas sa por tes Di plo má ti cos, Espe -
ci a is e de Ser vi ço en tre os Go ver nos dos Pa í ses-Mem-
bros da Co mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa,
ce le bra do em Ma pu to, em 17 de ju lho de 2000.

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.

(*) A ín te gra do tex to do acor do en con tra-se pu bli ca da no DSF, de 
18-3-2003.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 5:

REQUERIMENTO Nº 524, de 2003]

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 524, de 2003, do Se na dor Ju vên-
cio da Fon se ca, so li ci tan do a tra mi ta ção
con jun ta do Pro je to de Lei do Se na do nº
202, de 2003, com os Pro je tos de Lei do Se -
na do nºs 292, 386 e 614, de 1999, que já se 
en con tram apen sa dos, por re gu la rem a
mes ma ma té ria.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a apro -
va ção do re que ri men to acar re ta rá a per da do ca rá ter
ter mi na ti vo atri bu í do ao Pro je to de Lei do Se na do nº

202, de 2003, ten do em vis ta a apre sen ta ção do Re -
cur so nº 09, de 2001, às de ma is ma té ri as.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
(Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 202, de 2003,

per de seu ca rá ter ter mi na ti vo e pas sa a tra mi tar em
con jun to com os de nºs 292, 386 e 614, de 1999.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, ape -
sar de os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 292, 386 e
614, de 1999, já es ta rem ins tru í dos e de pen de rem
ape nas de pa re cer so bre as emen das de ple ná rio, em 
face da apro va ção da tra mi ta ção con jun ta com o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 202, de 2003, to dos re tor na-
rão à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Pos te ri or men te, irão à Co mis são de Re la ções Exte ri-
o res e De fe sa Na ci o nal para exa me.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to
nº 547, de 2003, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pas sa-se

ago ra à apre ci a ção o Re que ri men to nº 548, de 2003,
de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Re -
so lu ção nº 27, de 2003.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter -
mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pas sa-se
à apre ci a ção do Re que ri men to nº 549, de 2003, de
ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Re so-
lu ção nº 29, de 2003.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter -
mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

Ofí cio SF/GSHH nº 198/03

Bra sí lia/DF, 9 de ju lho de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Ten do em vis ta o que es ta be le ce o ar ti go 13, §

2º, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, com a
re da ção dada pela Re so lu ção nº 37/95, in for mo a
Vos sa Exce lên cia que, inobs tan te es tar pre sen te na
ses são or di ná ria de hoje, dia 9-7-03, tive que me au -
sen tar an tes do iní cio das vo ta ções no mi na is ocor ri-
das, ra zão por que so li ci to seja con si de ra da como fal -
ta jus ti fi ca da mi nha au sên cia no de cor rer das re fe ri-
das de li be ra ções.

Pela aten ção dis pen sa da ao as sun to, an te ci pa-
da men te agra de ço.

Aten ci o sa men te, – Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O ex pe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção de
in te res se par ti dá rio, ao Se na dor Mo za ril do Ca val can-
ti, Lí der do PPS.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, hoje, a ci da de de Boa Vis ta,
ca pi tal do meu Esta do, com ple ta 113 anos de sua fun -
da ção. Por tan to, que ro fa zer o re gis tro des ta data,
que é mu i to im por tan te para to dos os Se na do res do
Esta do de Ro ra i ma. Gos ta ria de ler uma ma té ria pu -
bli ca da no jor nal Fo lha de Boa Vis ta a res pe i to da
data.

O Mu ni cí pio de Boa Vis ta com ple ta
hoje 113 anos. De 1890 até ago ra mu i tas
mu dan ças ocor re ram, e a ci da de bu có li ca e
pa ca ta ce deu lu gar ao cen tro das de ci sões
po lí ti cas, eco nô mi cas e so ci a is do Esta do
do Ro ra i ma.

No bojo das mu dan ças, é pos sí vel ob-
ser var que com o de sen vol vi men to ur ba no,
que me lho rou a qua li da de de vida do
boa-vis ten se, vi e ram tam bém os fa tos ne ga-
ti vos que de i xa ram a so ci e da de es tar re ci da,
como por exem plo o au men to da cri mi na li-
da de.

O cres ci men to po pu la ci o nal de sor de na do pode
ser me di do nos da dos do úl ti mo cen so re a li za do pelo
IBGE (Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca),
quan do re gis trou no Mu ni cí pio uma po pu la ção de

200.568 ha bi tan tes, dos qua is 197.098 es tão dis tri bu-
í dos nos 50 ba ir ros da ca pi tal.

A his tó ria de Boa Vis ta se con fun de com 
a do Esta do, por que sua for ma ção tem ori-
gem no sé cu lo XIX, quan do inú me ras fa zen-
das de gado es ta be le ce ram-se ao lon go dos
rios que com põem a ba cia do rio Bran co.

O pe que no po vo a do foi ba ti za do como
Fre gue sia de Nos sa Se nho ra do Car mo. Por 
vol ta de 1830, uma fa zen da do Impé rio cha -
ma da Boa Vis ta ori gi nou o pe que no nú cleo
po pu la ci o nal for ma do nas ter ras ao re dor e
deu nome de fi ni ti vo ao lu gar.

Cons tru í da em área pla na, a ima gem
da ci da de cha ma aten ção pelo seu pla no ur -
ba nís ti co mo der no e ar bo ri za do. As prin ci-
pa is ave ni das que con ver gem para o cen tro
são am plas e, vis tas do alto, for mam um le -
que.

Com o cres ci men to po pu la ci o nal e a
ex pan são do lado oes te da ci da de, a prin ci-
pal ro do via de aces so, a BR-174, fi cou den -
tro da ci da de. É atra vés dela que se tem
aces so ao vi zi nho Esta do do Ama zo nas e
tam bém a Ve ne zu e la.

Com uma área de 5.117 km², o equi va-
len te a 2,26% do to tal do Esta do, a ca pi tal
de Ro ra i ma tem um cli ma tro pi cal quen te e
úmi do, com tem pe ra tu ra mé dia va ri an do de
21 a 36 gra us.

Os mo ra do res da ca pi tal são na ma i o-
ria jo vens e têm ren da mé dia de R$
1.000,00. As es ta tís ti cas do IBGE mos tram
que a ren da mé dia men sal do boa-vis ten se,
no va lor de R$ 1.041,00, é con si de ra da ex -
ce len te, con fron ta da com as de ou tras ca pi-
ta is. Os da dos do cen so de 2000 mos tram
tam bém que a ca pi tal tem uma po pu la ção
jo vem. Dos 200.568 ha bi tan tes do mu ni cí-
pio, 91.312, o equi va len te a 45% têm até 19
anos de ida de.

Le van do-se em con si de ra ção que o
res tan te está dis tri bu í do en tre as fa i xas etá -
ri as de 20 a 59 anos, pode-se afir mar que
mais da me ta de da po pu la ção é jo vem.

Ape sar de exis tir ape nas 6% da po pu-
la ção aci ma de 60 anos, esse per cen tu al é
con si de ra do ele va do em re la ção ao res tan te
do mun do. Essa re sis tên cia da ter ce i ra ida-
de é atri bu í da, lo gi ca men te, ao avan ço da
ciên cia e ao ma i or aces so à in for ma ção, que 
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têm tam bém ele va do a ex pec ta ti va de vida
das pes so as.

Sr. Pre si den te, sem des me re cer as de ma is ca -
pi ta is do Nor te do Bra sil, pos so di zer, com cer te za,
que é a mais bela ca pi tal de vi do ao seu tra ça do.
Antes mes mo de co me çar seu po vo a men to mais
den so, ela foi pla ne ja da, sen do uma das pou cas ci -
da des pla ne ja das no Bra sil.

Por fim, Sr. Pre si den te, peço que faça par te in -
te gran te do meu pro nun ci a men to, para que cons te

dos Ana is, o po e ma “Ode a Boa Vis ta”, do po e ta Ja -
ber Xaud, que faz re al men te um ape lo poé ti co e
uma ho me na gem mu i to jus ta aos 113 anos do nos-
so Mu ni cí pio de Boa Vis ta.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVAL-
CANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. 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. De mós te nes Tor res.

O SR. PRESIDENTE (De mós te nes Tor res) – V.
Exª será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (De mós te nes Tor res) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, te nho o ma i-
or res pe i to pela Mesa na con du ção dos tra ba lhos,
mas tes te mu nho um fato ocor ri do hoje, que me cha -
ma a aten ção e que exi ge um po si ci o na men to crí ti co,
na mi nha con di ção de Lí der de Ban ca da.

A Se na do ra Ide li Sal vat ti so li ci tou a pa la vra
como Lí der e à fren te dela es ta va ape nas ins cri to o
Se na dor José Agri pi no. Subi até a Mesa, tes te mu nhei
o fato e dis se ram-me que eu aguar das se por que ha -
ve ria uma al ter nân cia ain da com uma bre ve co mu ni-
ca ção. Mes mo sa ben do que a for ça do Re gi men to se
im põe so bre tal si tu a ção, aco lhe mos de ma ne i ra de -
mo crá ti ca, mas, in fe liz men te, a lis ta de ins cri tos que
está pos ta so bre a mesa ex clui o nome da Se na do ra
Ide li Sal vat ti. Não me pa re ce uma ati tu de cor re ta da
Mesa do Se na do Fe de ral nes te mo men to. Fica o meu
re gis tro crí ti co de com ple ta in sa tis fa ção e de re pro va-
ção a esse tipo de pro ce di men to.

O SR. PRESIDENTE (De mós te nes Tor res) –
Se na dor Tião Vi a na, de fi ro a pa la vra, de acor do com
o Re gi men to, pela or dem de ins cri ção. Se gun do me
pas sa a as ses so ria da Mesa, a pa la vra será de fe ri da,
pri me i ra men te, ao Se na dor Ro meu Tuma; de po is, à
Se na do ra Ide li Sal vat ti, a mim, à Se na do ra Iris de Ara -
ú jo e, por úl ti mo, ao Se na dor Sér gio Gu er ra, obe de-
cen do à or dem de ins cri ção.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Re gis tro

que S. Exª es ta va ins cri ta à fren te. Co mu ni ca rei o fato
por es cri to ao Pre si den te do Se na do Fe de ral.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, V. Exª per mi ti ria que eu ce des se a pa la vra à
Se na do ra Ide li Sal vat ti e, em se gui da, usas se da pa -
la vra? Pelo res pe i to que te nho ao Se na dor Tião Vi a-
na, aguar do a mi nha vez.

O SR. PRESIDENTE (De mós te nes Tor res) –
Com mu i to pra zer.

O SR. PRESIDENTE (De mós te nes Tor res) –
Por ces são do Se na dor Ro meu Tuma, con ce do a pa -
la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti, pela Li de ran ça do PT.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Sras
e Srs. Se na do res, la men to essa si tu a ção. Não é a pri -
me i ra vez que ocor rem al guns pro ble mas de en ca mi-
nha men to com re la ção à Mesa.

Inscre vi-me e, in clu si ve, aguar dei a pre sen ça do 
nos so Lí der, Tião Vi a na, que che gou ao ple ná rio
quan do es ta va fa zen do pro nun ci a men to o Lí der do
PSDB. Con sul tei o Lí der se po de ría mos fa lar em
nome do Blo co para res pon der mos, com as nos sas
pon de ra ções, o que es ta va sen do ex pli ci ta do pelo Se -
na dor Arthur Vir gí lio. Qu an do há uma po lê mi ca no
ple ná rio, é usu al os Lí de res fa la rem. É es tra nho, pois
vou fa lar de po is de qua se duas ho ras do pro nun ci a-
men to do Se na dor Arthur Vir gí lio so bre o que S. Exª
fa lou. De qual quer for ma, não po de mos de i xar pas sar
es sas si tu a ções. Por isso fiz ques tão de man ter a ins -
cri ção e de fa lar, por que o Se na dor Arthur Vir gí lio veio 
a esta tri bu na – de for ma mu i to elo qüen te e em pol ga-
da, como sem pre se ma ni fes ta – tra zen do inú me ros
re cor tes de jor na is de hoje a res pe i to de po si ci o na-
men tos de per so na li da des e de au to ri da des do nos so
Go ver no com re la ção à gre ve dos ser vi do res.

Esta tri bu na tem sido pal co de re i te ra das ma ni-
fes ta ções le gí ti mas de quem exer ce a Opo si ção, mas
é im por tan te sem pre res sal tar mos, em pri me i ro lu gar,
que te mos pou co mais de seis me ses de Go ver no,
ad mi nis tran do uma he ran ça mu i to pe sa da, mu i to di fí-
cil, com si tu a ções re al men te com ple xas para se rem
re sol vi das pelo atu al Go ver no.

Cito a ques tão do re a jus te das ta ri fas de te le fo-
ne, que foi fru to de con tra tos as si na dos, de ques tões
acor da das e as si na das pelo Go ver no an te ri or.O novo 
Go ver no ago ra deve ad mi nis trar a si tu a ção, en con trar
uma al ter na ti va que não seja tão pe sa da para os
usuá ri os de te le fo ne do nos so País e em pre en der to -
das as ten ta ti vas de ne go ci a ção, por que há um com -
pro mis so de não rom per con tra tos, ten do em vis ta
que, nas áre as de co mu ni ca ção e de ener gia elé tri ca,
em to dos os se to res da in fra-es tru tu ra, ou se res pe i-
tam con tra tos ou não há in ves ti men to no se tor. Con tu-
do, cum prir o con tra to não sig ni fi ca não ten tar en con-
trar uma sa í da, uma al ter na ti va que não seja tão pe -
sa da para a po pu la ção.

Há ou tras ques tões, como a fun ção e o tra ba lho
das Agên ci as Re gu la do ras, que são ne ces sá ri as,
mas cuja exis tên cia e ma ne i ra de atu ar tam bém são
he ran ça. Te mos de ad mi nis trar como fun ci o nam ou
de i xam de fun ci o nar es sas Agên ci as Re gu la do ras.
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Mu i tas ques tões – eu po de ria fi car 30 ou 40 mi -
nu tos lis tan do as pec tos da he ran ça – pa re cem não
ser lem bra das pelo Lí der do PSDB, como se não ti -
ves sem re la ção com a re a li da de do nos so País, mas
se rão equa ci o na das pelo Go ver no do Pre si den te
Lula.

A sen sa ção que te nho é de que to das as se ma-
nas algo tem de ser in ven ta do, por que as te ses, te o ri-
as e prog nós ti cos vão-se des mon tan do. Pre viu-se o
caos, que não ocor reu. Está aí a eco no mia sob con -
tro le, com to dos os ín di ces ma cro e co nô mi cos, com
to dos os in di ca do res ex tre ma men te po si ti vos. Dis se-
ram que não iria ha ver re pre sen ta ti vi da de. E a re pre-
sen ta ção in ter na ci o nal está aí, cres cen te, re co nhe ci-
da. Há re pre sen ta ti vi da de in ter na, com go ver na bi li da-
de, com con di ções de apro va ção no Con gres so Na ci-
o nal dos prin ci pa is pro je tos do Go ver no.

Qu an to aos in ves ti men tos a que o Se na dor
Arthur Vir gí lio se re fe riu, eu mes ma fui por ta-voz, na
tri bu na, há uma ou duas se ma nas, de mais de uma
dú zia de gran des em pre sas na ci o na is que es tão ti-
ran do da ga ve ta pro je tos de in ves ti men to da or dem
de mais de US$14 bi lhões exa ta men te para se rem
ini ci a dos já no se gun do se mes tre e no iní cio do ano
que vem.

Na se ma na re tra sa da, o Ban co do Bra sil e a Pe -
tro bras fi ze ram ne go ci a ções in ter na ci o na is para in-
ves ti men tos, para em prés ti mos. No caso da Pe tro-
bras, será mais de meio bi lhão de dó la res, pela pri me-
i ra vez, sem ne nhu ma exi gên cia de ga ran tia em tro ca.
Por quê? Por que to das as aná li ses re fe ren tes à eco -
no mia bra si le i ra mos tra ram uma eco no mia sob con-
tro le, que não ca u sa pre o cu pa ção, como já ca u sou há 
pou cos me ses.

A pró pria ques tão dos ju ros – pa re ce que se es -
que ce ram de fa lar dos ju ros – de sa pa re ceu. Era o
gran de as sun to. Não ti nha dia em que não ha via pro -
nun ci a men to so bre a que da dos ju ros. Como a cur va
dos ju ros é de cres cen te – já es tão aí as pro je ções so -
bre a pos si bi li da de de a taxa Se lic vi rar o ano aba i xo
de 20% –, os ju ros já sa í ram do ce ná rio, não es tão
mais na pa u ta. Então, in ven ta ram o boné do MST.
Nes ta se ma na, fala-se do au to ri ta ris mo com re la ção
à gre ve. O que virá na se ma na que vem?

É im por tan te nós ter mos es sas lem bran ças a
res pe i to da mu dan ça do tom das crí ti cas e do seu
alvo, por que elas têm de mons tra do uma ca pa ci da de
de ten tar en con trar jus ti fi ca ti va para o des mon te de
to das as te o ri as ne ga ti vas que ar ma ram com re la ção
ao Go ver no Lula e que vêm se des man chan do como
nu vens pelo ar.

Gos ta ría mos ain da de re gis trar que o Se na dor
Arthur Vir gí lio tra tou aqui de duas ques tões que vale a 
pena se rem res sal ta das. A pri me i ra foi com re la ção
ao pri me i ro em pre go. O Pre si den te Lula to mou uma
ini ci a ti va mu i to lou vá vel, por que não fez o pro je to Pri -
me i ro Empre go por me di da pro vi só ria, mas por pro je-
to de lei, para que todo o Con gres so Na ci o nal  De pu-
ta dos e Se na do res  pos sa aper fe i ço ar o pro gra ma.
To dos nós sa be mos que esse pro gra ma é fun da men-
tal para a ju ven tu de bra si le i ra, pois o gran de nú me ro
de bra si le i ros atin gi dos pela cha ga so ci al do de sem-
pre go en con tra-se exa ta men te na fa i xa de 16 a 24
anos. É nes sa fa i xa etá ria que es tão os ín di ces mais
alar man tes. Por tan to, é mu i to im por tan te uma po lí ti ca
de pri me i ro em pre go, um pro je to que pos sa ser aper -
fe i ço a do por to dos e que não te nha pa ter ni da de.

O Se na dor Arthur Vir gí lio pre ci sa ler o pro je to,
pois fez aque la pi a da de mau gos to de que o fi lho
subs ti tu i ria o pai. Pelo pro je to, a em pre sa que fi zer a
subs ti tu i ção de mão-de-obra cai fora do pro gra ma,
de i xa de re ce ber o be ne fí cio, o sub sí dio para a con -
tra ta ção. E, se o Se na dor ti ver al gum me ca nis mo
mais efi ci en te e efi caz para im pe dir a subs ti tu i ção, é
mu i to sim ples: bas ta S. Exª emen dar o pro je to quan do
este che gar no Se na do Fe de ral.

Por úl ti mo, pon de ro so bre as ma ni fes ta ções de
au to ri da des bra si le i ras acer ca da gre ve. Como fun ci o-
ná ria pú bli ca que sou, fiz mu i ta gre ve na mi nha vida e
de fen do esse di re i to dos ser vi do res. A gre ve é um di -
re i to que pos sui re gras e está re gu la men ta do. Há
ques tões que pre ci sam ser ob ser va das, mas o Po der
Ju di ciá rio bra si le i ro já tem de li be ra ções so bre vá ri os
pon tos re la ci o na dos a pa ra li sa ções de ser vi do res.
Por tan to, as au to ri da des que se pro nun ci a ram, de for-
ma mu i to es pe ci al, o Mi nis tro José Dir ceu, fi ze ram-no
so bre a óti ca de res pe i to ao re gra men to ju rí di co e res -
pe i to ao Ju di ciá rio bra si le i ro.

Con tu do, é en gra ça do. Qu an do o Pre si den te da
Re pú bli ca diz que nem ge a da, nem frio, nem isso nem 
aqui lo, nem o Po der Ju di ciá rio nem o Po der Le gis la ti-
vo vão im pe dir de se co lo car o Bra sil na rota do de -
sen vol vi men to, aí é “afron ta aos Po de res cons ti tu í-
dos; o Pre si den te Lula não dá im por tân cia, não res pe-
i ta os de ma is Po de res”. Ago ra, quan do um Mi nis tro de 
Esta do diz cla ra men te que o re gra men to ju rí di co será
ob ser va do e que as de li be ra ções do Po der Ju di ciá rio
so bre a ques tão se rão aca ta das, aí é au to ri ta ris mo.

Então, se ria im por tan te tam bém ha ver co e rên-
cia en tre as crí ti cas. Qu an do fos sem fe i tas, que pelo
me nos fos sem no mes mo tom e na mes ma li nha.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te. Mais uma vez,
peço des cul pas por ter cri a do...
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O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  SP) – Per mi-
ta-me V. Exª um apar te?

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT  SC) – Pedi
a pa la vra como Lí der, Se na dor Edu ar do Su plicy. Re -
gi men tal men te, não há con di ções de apar tes. Des cul-
pe-me!

Agra de ço ao Se na dor Ro meu Tuma pela gen ti-
le za em per mi tir-me fa lar.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  SP) – Ape nas
que ro su ge rir a V. Exª que in si ra como par te de seu
pro nun ci a men to o ex ce len te ar ti go “O boné frí gio”, de
Car los He i tor Cony, cuja le i tu ra re co men do a to dos,
por que cabe mu i to bem no seu pro nun ci a men to.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB  RR) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (De mós te nes Tor res) –
Con ce do a pa la vra a V . Exª, pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB  RR) – Qu e ro so -
li ci tar a mi nha ins cri ção pela Li de ran ça do PMDB, as -
sim que for pos sí vel, para um pe que no co mu ni ca do.

O SR. PRESIDENTE (De mós te nes Tor res) – Sr.
Se na dor, co mu ni co a V. Exª que a Se na do ra Iris de
Ara ú jo está ins cri ta pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (De mós te nes Tor res) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL  SP. Pro nun cia o se -
guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, um dos prin cí pi os que de fen do des ta tri bu na,
des de o meu in gres so no Se na do da Re pú bli ca, há
nove anos, é de que o grau de evo lu ção po lí ti ca de um 
povo cor res pon de ao ní vel de li ber da de des fru ta da
por to dos os ci da dãos. Por con se qüên cia, so men te se 
deve con si de rar de mo crá ti co o País que ga ran ta, pela 
via cons ti tu ci o nal, a exis tên cia prá ti ca das fran qui as
ex pres sas na De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos Hu -
ma nos.

Re lem bro isso, no bres Pa res, para res sal tar o va -
lor da Re vo lu ção Cons ti tu ci o na lis ta de 1932 na ca mi-
nha da do Bra sil rumo ao Esta do De mo crá ti co de Di re i to,
hoje con sa gra do em nos sa Cons ti tu i ção Ci da dã. Ao co -
me mo rar o 71º ani ver sá rio des se mo vi men to no dia de
hoje, re ve ren ci a mos um dos gran des mar cos da li ber-
da de e da evo lu ção po lí ti ca con quis ta das com o san gue
ge ne ro so de mi lha res de bra si le i ros nes te meio mi lê nio
de nos sa exis tên cia como Na ção.

Foi um mo vi men to ar ma do he rói co, des ti na do a
cons ci en ti zar a di ta du ra da ir re ver si bi li da de do an se io
do povo por uma Cons ti tu i ção que lhe era ne ga da.
Re pre sen tou uma ba ta lha per di da na “Gu er ra Cí vi ca”,
como a cha mam re no ma dos au to res, que ge rou a

Cons ti tu i ção de 1934 e nela ex pres sou a con quis ta de 
im por tan tes di re i tos, a exem plo do voto fe mi ni no.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Esta do
de onde ve nho de di ca ao Nove de Ju lho o cul to re ser-
va do aos ma i o res acon te ci men tos de nos sa his tó ria.
Não é para me nos. Sua ca pi tal, São Pa u lo, fora mu ti-
la da por bom bar de i os e pela me tra lha, na dé ca da an -
te ri or, du ran te a Re vo lu ção de 1920 e 1924. Ao se rem
cha ma dos para nova con ten da que vi ria a si tu ar-se
nas ra í zes da de mo cra cia bra si le i ra, os pa u lis tas na -
tos ou por ado ção ain da pran te a vam os fi lhos ci vis e
mi li ta res tom ba dos na que las re fre gas.

Há quem atri bua ca rá ter eli tis ta ao mo vi men to,
mas pes qui sa do res isen tos afir mam o con trá rio.
Encon tra-se a sín te se des sas opi niões na A Re vo lu-
ção de 32, do no tá vel es cri tor e jor na lis ta Her na ni Do -
na to:

Nun ca, em ne nhum ou tro mo vi men to
bra si le i ro, re gis trou-se ta ma nha una ni mi da-
de en tre uma po pu la ção en vol vi da na de fe-
sa de seus ide a is. Sem pre exis te al guém
que dis cor de de al gu ma idéia, mas, na Re-
vo lu ção de 1932, ape nas 1% ou 2% do povo 
de São Pa u lo, se tan to, não apo i ou o mo vi-
men to.

Sín te se aba li za da, fru to de de mo ra das pes qui-
sas e que se cun dou a afir ma ção fe i ta pelo não me nos
ilus tre, re vo lu ci o ná rio e his to ri a dor Pa u lo No gue i ra Fi -
lho, em Ide a is e Lu tas de um Bur guês Pro gres sis ta: A
Gu er ra Cí vi ca  1932. Di zia ele:

Pou cas ve zes, na his tó ria de nos sos
tem pos, um povo sou be, com tan to vi gor e
cla re za, re ve lar a exe cu tar sua von ta de. Foi
um fe nô me no de psi co lo gia co le ti va que, a
seu tem po, não es ca pa rá às co gi ta ções da
ciên cia.

O ape lo à cons ti tu ci o na li za ção do País em pol-
gou os po de res es ta du a is e as tro pas fe de ra is se di a-
das no meu Esta do, a pon to de até o Ju di ciá rio pa u lis-
ta se dis tin guir no mo vi men to como des ta cou o De-
sem bar ga dor Álva ro Laz za ri ni em ar ti go pu bli ca do na
Fo lha de S.Pa u lo. E trans for mou an ti gos ini mi gos da
Re vo lu ção de 1924 em he róis de 1932, como acon te-
ceu com Jú lio Mar con des Sal ga do.

Ma jor de Ca va la ria, Jú lio Mar con des Sal ga do co -
man da ra a de fe sa le ga lis ta de uma usi na elé tri ca, em
1924, e fi ze ra as tro pas re vo lu ci o ná ri as do Te nen te Ca -
ba nas re tro ce de rem pela pri me i ra vez. Em 1932, co-
man dan do a For ça Pú bli ca pa u lis ta – atu al Po lí cia Mi li-
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tar –, mor reu num tes te de mor te i ro e trans for mou-se
em um dos gran des vul tos de nos sa His tó ria.

De sa gra da-me men ci o nar no mes em pro nun ci-
a men tos so bre epi só di os he rói cos pelo te mor de ol vi-
dar al gum e, com isso, co me ter in jus ti ça. No pre sen te
caso, po rém, não há como res pe i tar essa re gra pes -
so al, ain da mais por que sin to ne ces si da de de res ga-
tar fi gu ras ím pa res que se des va ne ce ram ao lon go do 
tem po. É o caso, por exem plo, do sa u do so jor na lis ta
Cás per Lí be ro, que en ga jou no mo vi men to um dos
ma i o res jor na is pa u lis tas da épo ca – A Ga ze ta – e pa -
gou caro por isso. Cás per Lí be ro viu seu jor nal ser in -
va di do e des tru í do por sim pa ti zan tes da di ta du ra.
Pre ci sou exi lar-se, pri me i ro nos Esta dos Uni dos e de -
po is na Fran ça, por dois anos. Re tor nou em 1934, foi
in de ni za do pelo Esta do e re cons tru iu o im pé rio jor na-
lís ti co com a mais mo der na tec no lo gia exis ten te na
épo ca, an tes de o trans for mar na fun da ção que leva
seu nome. Foi de sua ini ci a ti va, en tre ou tras co i sas, a
cri a ção da pri me i ra es co la de jor na lis mo da Amé ri ca
La ti na, hoje Fa cul da de de Co mu ni ca ção So ci al Cás -
per Lí be ro.

O elen co de vul tos his tó ri cos pro du zi dos pela
Re vo lu ção Cons ti tu ci o na lis ta é imen so, a par da in fin-
dá vel men ção a he róis anô ni mos ge ra dos pe los fe ro-
zes com ba ten tes. Evi den te men te, como su ce deu em
mo vi men tos con gê ne res, nada se ria pos sí vel sem a
pre sen ça de for tes li de ran ças re pre sen ta das por tri -
bu nos, ra di a lis tas, jor na lis tas, ra di o a ma do res, po lí ti-
cos e mi li ta res do por te de Ibra him No bre, Ni co lau
Tuma, Jú lio de Mes qui ta Fi lho, José Car do so de
Alme i da So bri nho, Pa u lo e Cé sar Yaz bek, Pe dro de
To le do, Isi do ro Dias Lo pes e Eu cli des de Fi gue i re do.
Cada qual a seu modo e me di an te os me i os que pos -
su ía en ca rou o su bli me ide al da li ber da de.

Di zem que as dis pu tas bé li cas são mo to res do
pro gres so tec no ló gi co. Con cor do ape nas em par te,
pois os se nho res da guer ra só di na mi zam em gran de
es ca la as téc ni cas que a ciên cia ins pi ra em tem pos de
paz. Gra ças a esse tipo de mas si fi ca ção, as no vas tec -
no lo gi as aca bam avul tan do como sub pro du tos de in te-
res ses bé li cos. Assim foi tam bém em 1932, quan do o
Insti tu to de Pes qui sas Tec no ló gi cas de São Pa u lo cha -
ma va-se La bo ra tó rio de Re sis tên cia de Ma te ri a is da
Esco la Po li téc ni ca (LEM) e apo i a va es pe ci al men te a
cons tru ção ci vil, no cam po do con cre to ar ma do, des de
1926. O LEM atu a va tam bém na me ta lur gia e, com a
Re vo lu ção, de di cou-se a pes qui sas vol ta das para a fa -
bri ca ção de ar ma men tos, como car ros blin da dos e
gra na das. Seu his tó ri co ofi ci al re gis tra:

Ter mi na da a Re vo lu ção, fi cou como re -
sul ta do o gran de sal to tec no ló gi co da in dús-
tria pa u lis ta. A ex pe riên cia ad qui ri da com o
ri go ro so con tro le de pe ças e de ma te ri a is,
exi gi dos na pro du ção de ar ma men tos, abriu
ca mi nho para a cri a ção, dois anos mais tar -
de, da Se ção de Me tro lo gia do IPT.

To da via, quão do lo ro so foi esse sal to tec no ló gi-
co para am bos os la dos con ten do res! Em 23 de ju lho
de 1932, cus tou-nos até a exis tên cia do ma i or sím bo-
lo da ae ro di ri gi bi li da de e da ae ro náu ti ca, o in com pa-
rá vel bra si le i ro Alber to San tos Du mont, Pai da Avi a-
ção. A men te con tur ba da por ab sur do com ple xo de
cul pa, ante a vi são do bom bar de io aé reo con tra o cru -
za dor Ba hia de fron te ao li to ral do Gu a ru já, le vou-o a
imo lar-se aos 59 anos de ida de, na ma i or ma ni fes ta-
ção an ti be li cis ta já vis ta em solo pá trio, como se res -
pon sá vel fos se pelo uso da ae ro náu ti ca a ser vi ço da
des tru i ção.Eu in ven tei a des gra ça do mun do, dis se
an gus ti a do ao co che i ro que o le va va a pas se ar pela
úl ti ma vez ao lon go da pra ia. Mas nem o luto na ci o nal
de três dias por sua mor te, de cre ta do pelo Pre si den te
Ge tú lio Var gas, bas tou para ar re fe cer os com ba tes.

Pe los re gis tros his tó ri cos, no ta da men te os da
For ça Aé rea Bra si le i ra, ve ri fi ca-se que os re bel des de
1932 ha vi am ocu pa do o Cam po de Mar te pa u lis ta no
dia 10 de ju lho e to ma do qua tro aviões mi li ta res, an -
tes que mais dois apa re lhos fos sem le va dos a São
Pa u lo por pi lo tos sim pa ti zan tes da Re vo lu ção. Ou tras
nove ae ro na ves par ti cu la res fo ram co lo ca das à dis-
po si ção dos re vol to sos por seus pro pri e tá ri os, o que
per fa zia 15 aviões re bel des con tra 68 apa re lhos de
re co nhe ci men to, bom bar de io e caça ini mi gos. Pos te-
ri or men te, os re vo lu ci o ná ri os re qui si ta ram um avião
car gue i ro à em pre sa fran ce sa Aé ro pos ta le para ser
usa do como bom bar de io e im por ta ram qua tro ae ro-
na ves do Chi le.

Ape sar da evi den te des pro por ção de for ças, os
re bel des fo ram au to res da pri me i ra der ru ba da de um
avião em com ba te nos céus la ti no-ame ri ca nos. Essa
mes ma des pro por ção le vou-os a pra ti car o pri me i ro
ata que aé reo no tur no da Amé ri ca La ti na, em Re sen-
de, sem ca u sar pre ju í zos apre ciá ve is, mas aca bou fa -
ci li tan do o bom bar de io da For ta le za de Ita i pu, em
Pra ia Gran de, pe los aviões go ver nis tas, nos dias 3 e 5 
de se tem bro, com da nos pes so a is e ma te ri a is de
mon ta en tre os der ra de i ros re vo lu ci o ná ri os.

Pas sa ra-se pou co tem po e a Re vo lu ção Cons ti-
tu ci o na lis ta já es ter to ra va. To da via, os fa tos his tó ri cos
que lhe de ram ori gem eram an te ri o res a 1932 e ha ve-
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ri am de de sem bo car na de mo cra cia bra si le i ra como a 
te mos hoje.

Des de o fim do Impé rio, o po de rio po lí ti co-eco-
nô mi co de dois Esta dos pre va le cia na cha ma da “po lí-
ti ca do café com le i te” – café re pre sen tan do São Pa u-
lo e le i te, Mi nas Ge ra is. Alter na vam-se pa u lis tas e mi -
ne i ros na Pre si dên cia da Re pú bli ca, em bo ra com ex -
ce ções, como a do pa ra i ba no Epi tá cio Pes soa, em
1919, ele i to Pre si den te en tre os man da tos do pa u lis ta
Ro dri gues Alves e do mi ne i ro Artur Ber nar des.

O en tão Se na dor e ex-Go ver na dor de São Pa u-
lo Was hing ton Luiz Pe re i ra de Sou za che gou à Pre si-
dên cia em 1926 com o lema “go ver nar é abrir es tra-
das”. Fez mu i to pelo País, mas en fren tou gran de in sa-
tis fa ção po pu lar em de cor rên cia de cres cen te de sem-
pre go e res tri ções à li ber da de de im pren sa e de re u-
nião, as sim como da re pres são às gre ves ope rá ri as
que se su ce di am.

As di fi cul da des so ci o e co nô mi cas agra va-
ram-se, re fle tin do a cri se mun di al de 1929, que atin -
giu toda a eco no mia bra si le i ra, es pe ci al men te a mo -
no cul tu ra ca fe e i ra. A opo si ção cres ceu quan do o Pre -
si den te Was hing ton Luiz rom peu com a “po lí ti ca do
café com le i te”: não es co lheu para su ce dê-lo o Go ver-
na dor mi ne i ro Anto nio Car los e in di cou o Go ver na dor
pa u lis ta Jú lio Pres tes. Com isso, atra iu o ran cor do
che fe po lí ti co de Mi nas, que pro cla mou: “Se o pró xi-
mo Pre si den te não for mi ne i ro, não será pa u lis ta!” Na
se qüên cia, Anto nio Car los lan çou a can di da tu ra do
Go ver na dor ga ú cho Ge tú lio Var gas, sen do can di da to
a Vice-Pre si den te o Go ver na dor da Pa ra í ba João
Pes soa.

O re sul ta do das ele i ções re a li za das em 1º de
mar ço de 1930, ven ci das por Jú lio Pres tes, não foi
res pe i ta do por Ge tú lio Var gas, que lan çou ma ni fes to
para ta char o ple i to de vi ci a do e ver be rar o Pre si den te
ele i to. Entre men tes, a 26 de ju lho, o ex-can di da to a
Vice-Pre si den te João Pes soa foi as sas si na do, por
mo ti vos pes so a is, numa con fe i ta ria do Re ci fe. Era o
“már tir” que fal ta va à opo si ção para pro du zir agi ta ção
po pu lar e o mo vi men to mi li tar con tra o Go ver no Was -
hing ton Luiz.

Em 3 de ou tu bro, eclo diu a Re vo lu ção de 1930,
co man da da por Ge tú lio. Sem re sis tên cia, o Pre si den-
te foi de pos to e Ge tú lio as su miu a che fia do Go ver no
Pro vi só rio, com o com pro mis so de re a li zar ele i ções e
ela bo rar uma nova Cons ti tu i ção.

Entre tan to, a de cep ção vi ria ime di a ta men te
para quem al me ja va a prá ti ca de mo crá ti ca. Ge tú lio
sus pen deu a Cons ti tu i ção de 1891, dis sol veu o Con -
gres so Na ci o nal e ou tor gou po de res ili mi ta dos a si
mes mo, por de cre to. No me ou in ter ven to res fe de ra is,

como subs ti tu tos dos go ver na do res e da ma i o ria dos
pre fe i tos. O Esta do de São Pa u lo, com seus sete mi -
lhões de ha bi tan tes, sen tiu-se re fém da Le gião Re vo-
lu ci o ná ria e do Par ti do Po pu lar Pa u lis ta, am bos às or -
dens da di ta du ra, que se apos sa ram dos pos tos de
co man do da po lí ti ca lo cal e pas sa ram a hos ti li zar as
li de ran ças es ta du a is.

A in sa tis fa ção trans for mou-se em re vol ta de vi do
a de cep ções, so fri men tos e hu mi lha ções, como di zi-
am os ma ni fes tos da épo ca. E a re vol ta de sem bo cou
em mo vi men tos de mas sa.

Em 25 de ja ne i ro de 1932, no Lago da Sé, uma
mul ti dão ma ni fes tou seu an se io por li ber da de. Em 17
de fe ve re i ro, sur giu a Fren te Úni ca de par ti dos po lí ti-
cos, para lu tar pela cons ti tu ci o na li za ção do Bra sil,
num cla ro in dí cio de que já se cons pi ra va con tra a di -
ta du ra. Ato con tí nuo, foi or ga ni za da uma co mis são
com pos ta de mi li ta res e ci vis para co or de nar, em todo 
o Esta do, os es for ços em prol de uma re vo lu ção cons -
ti tu ci o na lis ta.

Em 21 de maio, anun ci ou-se a che ga da do Mi -
nis tro da Fa zen da Osval do Ara nha, em meio à mo bi li-
za ção po pu lar con trá ria, fe i ta por rá di os e jor na is que
apon ta vam ar bi tra ri e da des do Go ver no Var gas. No
dia se guin te, a agi ta ção es pa lhou-se por ruas e pra -
ças. A po pu la ção ma ni fes ta va aber ta men te de sa gra-
do com a vi si ta do mi nis tro. Infla ma dos ora do res dis -
cur sa vam em vá ri os pon tos da ci da de, cla man do por
ar mas para o povo e a der ru ba da do go ver no cen tral,
cuja sede es ta va no Rio de Ja ne i ro.

Ta ma nha fora a co mo ção que o ama nhe cer de
23 de maio en con trou o co mér cio li be ran do os em pre-
ga dos para par ti ci par das ma ni fes ta ções que re cru-
des ci am por toda par te. Co me ça ram os cho ques en -
tre os ma ni fes tan tes e os mi li tan tes da Le gião Re vo lu-
ci o ná ria e do Par ti do Po pu lar Pa u lis ta, logo de ge ne-
ran do em cli ma de guer ra ci vil. Ti ros fo ram des fe ri dos
con tra a fa cha da do jor nal go ver nis ta Cor re io da Tar -
de pelo mes mo gru po ex tre ma do que, pou co de po is,
em pas te lou o pe rió di co A Ra zão, per ten cen te à fa mí-
lia de Osval do Ara nha. Ou tros ma ni fes tan tes abri ram
à for ça ca sas de ar mas e mu ni ções das Ruas Boa
Vis ta e Li be ro Ba da ró, no cen tro da ci da de, e di ri gi-
ram-se à es qui na da Pra ça da Re pú bli ca com a rua
Ba rão de Ita pe ti nin ga, onde se si tu a va a sede do Par-
ti do Po pu lar Pa u lis ta. Das ja ne las e do te lha do do pré -
dio, par tiu o re vi de: nu tri do fogo de fu zis e me tra lha do-
ras. Ma ni fes tan tes ten ta ram in cen di ar a sede par ti dá-
ria, ar re mes san do co que téis mo lo tov. A res pos ta veio
com gra na das.
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Na ma dru ga da se guin te, ao fi nal da fu zi la ria, ja -
zi am no solo da pra ça Má rio Mar tins de Alme i da, es -
tu dan te de Di re i to; Antô nio Amé ri co de Ca mar go
Andra de, ca sa do, com três fi lhos me no res; Eu cli des
Mi ra ga ia, es tu dan te em São José dos Cam pos; Dráu -
sio Mar con des de Sou za e Ama deu Mar tins, to dos
com 21 anos de ida de. De les ori gi nou-se a fa mo sa si -
gla MMDC, de Mar tins, Mi ra ga ia, Dráu sio e Ca mar go,
com que foi ba ti za da a or ga ni za ção ini ci al do mo vi-
men to. Tro pas do Exér ci to, des lo ca das de ou tras ci da-
des, res ta be le ce ram a or dem na ca pi tal pa u lis ta, que
apa ren ta va cal ma nos dias se guin tes. Não se sabe ao 
cer to quan tos fe ri dos mor re ram de po is do ti ro te io.

Foi en tão que Ge tú lio no me ou o Ge ne ral Espí ri-
to San to Car do so, re for ma do ha via dez anos, para ser 
Mi nis tro da Gu er ra. Sur gi ram pro tes tos, en gros sa dos
por uma ma ni fes ta ção as si na da pelo Ge ne ral Bert-
hol do Klin ger, co man dan te mi li tar de Mato Gros so,
que pre ci pi tou a Re vo lu ção. A re vol ta eclo diu às 23
ho ras de 9 de ju lho, mas Klin ger não cum priu, en tre
ou tras, a pro mes sa de le var seis mil ho mens em ar -
mas de Mato Gros so para São Pa u lo. Mes mo as sim,
co me ça va o ma i or con fli to mi li tar em solo bra si le i ro no 
sé cu lo XX.

A se nha “Ser gi pe” e a con tra-se nha “37” cir cu la-
ram ra pi da men te en tre os ba ta lhões clan des ti nos ar -
re gi men ta dos pelo MMDC, as fi le i ras da For ça Pú bli-
ca e as guar ni ções do Exér ci to se di a das no Esta do de 
São Pa u lo.

A po pu la ção pa u lis ta fi cou so zi nha, mas em pe-
nhou-se nos san gren tos com ba tes, es pe ci al men te
nas di vi sas com Mi nas Ge ra is e Rio de Ja ne i ro. Ma ni-
fes tos, ar ti gos em jor na is e dis cur sos nas vias pú bli-
cas e no rá dio cla ma vam in ces san te men te por uma
Cons ti tu i ção que ga ran tis se li ber da de e de mo cra cia,
com no vas ele i ções para Pre si den te e Go ver na do res.

Na cha ma da Fren te Nor te, onde se lo ca li za o
Vale do Pa ra í ba, ha via 135 mil vo lun tá ri os e sol da dos
cons ti tu ci o na lis tas, um acon te ci men to mar cou o al vo-
re cer do dia 7 de se tem bro. Os re vo lu ci o ná ri os has te-
a ram o Pa vi lhão Na ci o nal, ao som de cla rins, no pon -
to mais alto de suas trin che i ras. To dos os re bel des
que se acha vam nas pro xi mi da des co lo ca ram-se de
pé em po si ção de sen ti do, à bor da das trin che i ras, ex -
pon do-se ao fogo ini mi go. Mas, ime di a ta men te, a fu zi-
la ria ces sou e as tro pas go ver nis tas tam bém de i xa-
ram as trin che i ras em con ti nên cia à Ban de i ra. A ba ta-
lha só re co me çou de po is da ce ri mô nia.

A 2 de ou tu bro, quan do as úl ti mas po si ções pa -
u lis tas es ta vam si ti a das en tre as ci da des de Lo re na e
Gu a ra tin gue tá, ter mi na va a Re vo lu ção, com o ar mis-
tí cio as si na do na ci da de de Cru ze i ro.

Os re gis tros ofi ci a is di zem que 830 re bel des ha -
vi am mor ri do na luta. Na ma i o ria, os des po jos es tão
se pul ta dos no Mo nu men to-Ma u so léu do Sol da do
Cons ti tu ci o na lis ta de 1932, cons tru í do no Par que Ibi -
ra pu e ra sob um obe lis co de 72 me tros de al tu ra, a
con tar do an dar tér reo, ou 81 me tros, con si de ran-
do-se a crip ta sub ter râ nea.

Hoje, Se na do ra, em São Pa u lo, pela ma nhã, um 
des fi le mi li tar em co me mo ra ção ao 71º ani ver sá rio da 
Re vo lu ção, ou tros cor pos fo ram tras la da dos para
esse ma u so léu.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ain da na -
que le dia 2 de ou tu bro, con ci so ma ni fes to subs cri to
pe las ma i o res au to ri da des ci vis re vo lu ci o ná ri as co-
mu ni cou o fim das hos ti li da des.Na or to gra fia da épo -
ca, di zia o ma ni fes to “Ao Povo de São Pa u lo”, en tre
ou tras co i sas:

“Sem des fal le ci men to, fez São Pa u lo tudo quan -
to o en ge nho de sua gen te e a ca pa ci da de de sua in -
dus tria e da sua la vou ra per mit ti ram para o abas te ci-
men to dos exer ci tos, am pa ro e soc cor ro da po pu la-
ção ci vil, sal va guar da de to dos os di re i tos in di vi du a es
e col lec ti vos, man ten do, a todo o tran se, a or dem ju ri-
di ca e so ci al, as se gu ran do, as sim, to dos os ele men-
tos da vic to ria.

“Com al ta ne ria de es pi ri to e se re ni da de e ra zão,
de mons trou o povo pa u lis ta nes ta epo péa sem igual,
a fir me za do seu pul so, a lar gue za de suas vis tas e a
am pli tu de de seu sen ti men to na ci o nal. A pa gi na, que
ago ra co lo riu com o seu san gue, ha de per ma ne cer,
im mor tal aos olhos de todo o Bra sil, como a mais ine -
qui vo ca de mons tra ção da sin ce ri da de de sen ti men-
tos com que se en tre gou á ca u sa da ra pi da cons ti tu ci-
o na li sa ção do paiz.”

O do cu men to re ce beu a as si na tu ra do Go ver na-
dor acla ma do pe los pa u lis tas – o ma çom e ex-Grão
Mes tre do Gran de Ori en te Esta du al de São Pa u lo, Pe -
dro de To le do –, além de Wal de mar Fer re i ra, Pa u lo de 
Mo ra es Bar ros, J. Ro dri gues Alves So bri nho, F.E. da
Fon se ca Tel les, Fran cis co da Cu nha Jun que i ra, Go-
do fre do da Sil va Tel les, Jo a quim A. Sam pa io Vi dal e
Thyrso Mar tins. Após três me ses de em ba tes des pro-
por ci o na is e san gren tos, era o fi nal da Re vo lu ção
Cons ti tu ci o na lis ta, cujo 71º ani ver sá rio co me mo ra-
mos nes te Nove de Ju lho.

Viva a Cons ti tu i ção.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu
Tuma, o Sr. De mós te nes Tor res, 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.
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A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor De mós te nes Tor res, pela Li -
de ran ça do PFL .

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Srª
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, “A gen te sabe
mais de um ho mem é o que ele es con de”, Gu i ma rães
Rosa.

O agro ne gó cio pro je ta para este ano o re sul ta do
mais es pe ta cu lar de to dos os tem pos. Nun ca o Bra sil
foi tão com pe ti ti vo em um seg men to eco nô mi co a
pon to de atra ir a aten ção e a fú ria pro te ci o nis ta dos
par ce i ros co mer ci a is. Para 2003, o se tor pro je ta cres -
ci men to de 5,35%, o su fi ci en te para as se gu rar que o
País não se afun de na re ces são. A agri cul tu ra e a pe -
cuá ria re pre sen tam cer ca de 7,3% do Pro du to Inter no
Bru to e acu mu la ram, nos úl ti mos dez anos, um sal do
lí qui do pró xi mo dos U$170 bi lhões. O su pe rá vit, nos
cin co pri me i ros me ses des te ano, al can çou US$9,3
bi lhões, e não é pre ci so en ten der de eco no mia para
in fe rir que se tra ta do gran de ga ran ti dor da mo e da e
da es ta bi li da de po lí ti ca do Bra sil.

Ain da que o País te nha um par que in dus tri al
res pe i tá vel, a so be ra nia na ci o nal está sen do men su-
ra da nas ne go ci a ções da Área de Li vre Co mér cio das
Amé ri cas (ALCA) a par tir da es ta tu ra do agro ne gó cio.
Os Esta dos Uni dos têm mo ti vo para tan ta pre o cu pa-
ção. De acor do com re la tó rio do De par ta men to Ame -
ri ca no para Agri cul tu ra, a soja bra si le i ra não é hoje
so men te mais com pe ti ti va do que a ame ri ca na, mas
apre sen ta ca pa ci da de de ex pan são de 200% nos
pró xi mos 50 anos se man ti do o ní vel atu al de tec no lo-
gia. Para con cor rer com o agri cul tor bra si le i ro, no ano
pas sa do, a União Eu ro péia e os Esta dos Uni dos con -
ce de ram aos seus pro du to res sub sí di os que so ma-
ram US$202 bi lhões. Mes mo as sim, em pa ta mar des -
ni ve la do de com pe ti ção, com ro do vi as em es ta do las -
ti má vel, car ga fis cal exor bi tan te, cus to por tuá rio ele-
va do e in se gu ran ça ju rí di ca quan to ao fu tu ro pró xi mo,
o seg men to con ti nua a dar ale gria aos bra si le i ros.

O pro du tor, que su pe rou o atra so tec no ló gi co e
tor nou eco no mi ca men te viá vel o se tor pri má rio de po-
is do in ter reg no que se se guiu à Cri se do Café da dé -
ca da de 1930, ago ra pa re ce que está sen do pe na li za-
do por ter fe i to tão bem ao Bra sil. Eu não gos ta ria de
crer, mas per ce bo que há algo tra man do con tra o su -
ces so do agro ne gó cio na ci o nal e esta Casa não pode
se omi tir. A re for ma agrá ria pre ci sa ser re a li za da, os
avan ços quan ti ta ti vos fo ram im por tan tes na dis tri bu i-
ção de ter ras nos úl ti mos oito anos, mas me pa re ce
te me rá rio si mu lar a so lu ção de um pro ble ma so ci al
por in ter mé dio da de ses ta bi li za ção do se tor pri má rio.

O Bra sil foi um dos úl ti mos pa í ses do Pla ne ta a
for mu lar po lí ti ca de re for ma agrá ria, mas apren deu
mu i to pou co com as na ções que ou sa ram su pe rar o
con fli to fun diá rio em di ver sos mo men tos his tó ri cos e
se guir rumo à ci vi li za ção. Os eu ro pe us, por exem plo,
há mais de 200 anos sou be ram fa zer a tran si ção do
ar ca ís mo fe u dal para novo mo de lo de apro ve i ta men to
da ter ra e che ga ram ao topo do mun do. Após a Se-
gun da Gu er ra Mun di al, no les te asiá ti co, Ja pão, Co -
réia do Sul e Ta i wan re de se nha ram a dis tri bu i ção da
pou ca ter ra dis po ní vel e des pon ta ram no ce ná rio in -
ter na ci o nal. O Chi le, na dé ca da de 1970, fez re for ma
agrá ria pro fun da, se pul tou os tra ços do la ti fún dio e se
tor nou a úni ca na ção la ti no-ame ri ca na pre pa ra da
para in gres sar no Pri me i ro Mun do.

Já este País, obli te ra do pela tra di ção co lo ni-
al-es cra va gis ta, pos ter gou o pro ble ma agrá rio até a
be i ra do in su por tá vel e o lema ta ca nho do “quan to
pior, pior” se con fir mou. Hoje, há no tó ria in ca pa ci da de
de o Esta do bra si le i ro for mu lar po lí ti ca fun diá ria sus -
ten tá vel, en quan to as li de ran ças do Mo vi men to dos
Tra ba lha do res Sem Ter ra, im pa ci en tes, não que rem
mais ter o chão e lan çar a se men te, mas ali men tar de
ma te ri al car bu ran te o con fli to ru ral.

A re for ma agrá ria re pre sen ta o es for ço es ta tal
de re dis tri bu i ção do do mí nio da ter ra com a fi na li da de
de pro mo ver o de sen vol vi men to, im pri mir o cres ci-
men to eco nô mi co, ele var os in di ca do res so ci a is e
apa zi guar as ten sões po lí ti cas, com re fle xo em toda a
so ci e da de. São inú me ras as van ta gens da pro vi dên-
cia. Um pro gra ma sus ten tá vel de re for ma agrá ria, no
caso do Bra sil, cor ri gi ria in jus ti ça his tó ri ca e pro mo ve-
ria es pe ta cu lar ajus te de con tas com o pas sa do. Do
pon to de vis ta eco nô mi co, sig ni fi ca ria cri a ção de em -
pre go a ba i xo cus to. A uni da de pro du ti va de um as-
sen ta do é ca paz de ge rar três pos tos de tra ba lho a
um va lor in di vi du al mé dio de R$6 mil. Se se con si de-
rar que o Mo vi men to dos Sem-Ter ra quer as sen tar um 
mi lhão de pes so as nos pró xi mos qua tro anos, es ta-
mos fa lan do na amor ti za ção de 40% do es to que de
10 mi lhões de em pre gos que o Exce len tís si mo Se-
nhor Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil -
va, pro me teu cri ar em seu man da to.

O mó du lo da pe que na pro pri e da de ad vin da de
pro gra ma de re for ma agrá ria pro pi cia ain da a pro du-
ção do ali men to ao con su mo in ter no, tal vez até com
ní vel de ex ce lên cia vi san do ao co mér cio ex te ri or, com 
a ob ten ção de di vi sas, o in cre men to da ati vi da de ma -
cro e co nô mi ca e a ele va ção da re ce i ta tri bu tá ria. No
as pec to so ci al, re for ma agrá ria faz o que o Pre si den te
Lula pro cla ma “en si nar a pes car”, pois tor na o ho mem
pro du ti vo, or gu lho so da sua raiz cul tu ral e lon ge dos
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ci clos mi gra tó ri os que de te ri o ram a qua li da de de vida
nas ci da des. Po li ti ca men te, con fe re es ta bi li da de às
re la ções ins ti tu ci o na is, ele men to es sen ci al para que
cada um pos sa exe cu tar o pró prio pro je to de vida e
vis lum brar a gran de za do Bra sil.

Ape sar de os equí vo cos do mo de lo fun diá rio re -
mon ta rem aos pri me i ros dias da co lo ni za ção por tu-
gue sa no Bra sil, só no ano de 1964 foi “ou tor ga da” a
pri me i ra au to ri za ção cons ti tu ci o nal à União para pro -
mo ver de sa pro pri a ção por in te res se so ci al, o que en -
se jou o Esta tu to da Ter ra. Da que le ano até o Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so, cri a ram-se ór gãos ges -
to res da po lí ti ca agrá ria em pro fu são, hou ve de sas tro-
sa subs ti tu i ção de si glas go ver na men ta is, pla nos ro -
ma nes cos fo ram en ce ta dos, mas os re sul ta dos não
vi e ram por que não se pre ten dia fa zer re for ma agrá ria
de ver da de. Srªs e Srs. Se na do res, re cor dem que du -
ran te a Cons ti tu in te o te má rio foi um dos mais con tra-
di tó ri os, mas as dis cus sões re sul ta ram es té re is, de-
ram azo ao acir ra men to do con fli to en quan to pros pe-
ra va a de si gual da de na dis tri bu i ção da pos se da ter ra.

Sr. Pre si den te, no Go ver no FHC, sem dú vi da, foi 
em pre en di do o ma i or es for ço de re for ma agrá ria do
Bra sil. Os re sul ta dos são po si ti vos quan do ob ser va da
a ex pres são ma te má ti ca das po lí ti cas de sen vol vi das
de par ce la men to do la ti fún dio im pro du ti vo. Entre os
anos de 1995 e 2002, fo ram re par ti dos 20 mi lhões de
hec ta res e qua se dois mi lhões de sem-ter ra ins ta la-
dos em as sen ta men tos. O in di ca dor é che io de su per-
la ti vos e re pre sen ta nú me ro su pe ri or ao do bro do que
foi re a li za do nos 30 anos an te ri o res. Caso se jam so -
ma dos os cus tos de de sa pro pri a ção, ins ta la ção, con -
ces são de cré di to para as sen ta men tos e fo men to à
agri cul tu ra fa mi li ar, o va lor con ver ti do se apro xi ma
dos R$30 bi lhões em oito anos. Infe liz men te, em que
pese aos vul to sos re cur sos des pen di dos e à nu me ro-
sa mas sa de tra ba lha do res as sen ta dos, foi bas tan te
tí mi do o des con to no pas si vo agrá rio bra si le i ro. Veja o
caso de Go iás: fo ram as sen ta das apro xi ma da men te 8 
mil fa mí li as em uma área de 442 mil hec ta res. O Incra
tem um pla ne ja men to de imi tir na pos se ou tras três
mil fa mí li as em 2003. Mas a ló gi ca do mo vi men to é
per ver sa e ope ra em es ca la ex po nen ci al. Em de zem-
bro de 2002, ha via qua tro mil fa mí li as acam pa das,
hoje su pe ram sete mil. Se as sen tar três mil, vão con ti-
nu ar so bran do os mes mos qua tro mil. De ja ne i ro para
cá, sur gi ram no vos 26 acam pa men tos no Esta do. De -
ci di da men te, as sim, a equa ção não será de com pos ta
nun ca.

A ra zão deve ser en de re ça da à ir res pon sá vel
ca pa ci da de do Mo vi men to dos Sem-Ter ra de re por o
exér ci to de mal tra pi lhos nos acam pa men tos, mas não

pode de i xar de se con si de rar que o mo de lo exe cu ta do
pro du ziu nú me ros ex pres si vos, mas de ba i xa den si-
da de quan do é exa mi na do o con te ú do da po lí ti ca exe -
cu ta da pe los go ver nos an te ri o res.

Srªs e Srs. Se na do res, no ano pas sa do, o Mi nis-
té rio do De sen vol vi men to Agrá rio, a Uni ver si da de de
São Pa u lo e o Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta -
tís ti ca, com apo io da FAO, ór gão das Na ções Uni das
para a agri cul tu ra, re a li za ram um es tu do para afe rir a
qua li da de dos as sen ta men tos cri a dos en tre 1985 e
2001. Fo ram pes qui sa dos 4.340 pro je tos de re for ma
agrá ria, re pre sen tan do um uni ver so que ul tra pas sa
as 450 mil fa mí li as, e re a li za das qua se 14.500 en tre-
vis tas. Seis in di ca do res de qua li da de dos pro je tos de
as sen ta men to e ou tros oito pa râ me tros de in ser ção
do mo de lo de re for ma fun diá ria re a li za do no País fo -
ram me di dos. Os re sul ta dos, gros so modo, não são
nada bons, ex ce to no que se re fe re à in ter ven ção do
Go ver no na al te ra ção da es tru tu ra fun diá ria. Em 26
anos de po lí ti ca de re for ma agrá ria, a ini ci a ti va só foi
apro va da no que si to que ava li ou a ocu pa ção efe ti va
dos pro je tos de as sen ta men to. Como se verá, o Go-
ver no e as or ga ni za ções de tra ba lha do res sem ter ra
vão bem quan do se tra ta de ocu par a ter ra, mas não
sa bem o que fa zer para se me ar a sus ten ta bi li da de.

De acor do com a pes qui sa, quan do é ava li a do o
ín di ce de qua li da de de vida, ten do como re qui si tos a
mo ra dia, a água po tá vel, o es go to, a rede de ele tri ci-
da de, a edu ca ção e a sa ú de, os re sul ta dos ge ra is
apon tam que os va lo res mé di os fo ram ba i xos, sen do
o pe río do de 1985 a 1994 um pou co su pe ri or aos as -
sen ta men tos da era Fer nan do Hen ri que. Mes mo as -
sim, ape nas “al gu ma co i sa a mais do que a me ta de
dos fa to res foi sa tis fe i ta”. Con tri bu iu de ci si va men te
para man dar o ín di ce à lona o aces so à sa ú de, à água 
e ao es go to do més ti co. Os in di ca do res de ele tri fi ca-
ção dos pro je tos de re for ma agrá ria cres ce ram, por
exem plo, caso com pa ra dos os dois pe río dos, mas
con ti nu am na fa i xa de me ta de da de man da to tal. Já o
ín di ce de ar ti cu la ção de or ga ni za ção so ci al, uti li za do
para me dir a re i vin di ca ção dos as sen ta dos por be ne-
fí ci os so ci a is e ar re gi men ta ção ao in cre men to do sis -
te ma pro du ti vo, de mons trou que, após re a li za do o as -
sen ta men to, as fa mí li as op tam por in di vi du a li zar a
pro du ção, mas per ma ne cem re la ti va men te uni das
para co brar pro vi dên ci as. Ape nas em 9% dos ca sos
hou ve par ce ri as para pro du zir e co mer ci a li zar e, em
57% dos ca sos bus ca de be ne fí ci os co le ti vos. O ín di-
ce de par ce ria com agro in dús tria e de for ma ção de
co o pe ra ti vas foi res pec ti va men te de 33% e 50%.

Se o dado an te ri or in di ca que o MST – an tes um
mo vi men to so ci al – é bom para pro mo ver o ba der na-
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ço pela ter ra, mas nada efi ci en te para fazê-la dar fru -
tos, o in di ca dor de ação ope ra ci o nal do Esta do de-
mons tra que, no in ter va lo de 1995 a 2001, me nos da
me ta de dos com pro mis sos de le var in fra-es tru tu ra, li -
be rar cré di to e ti tu lar as pro pri e da des foi cum pri do.

Há tor pe za bi la te ral nas re la ções dos agen tes
da re for ma agrá ria, as sim en ten di dos Go ver no e
sem-ter ra, e se ria mu i to opor tu no que se acla ras sem
as in ten ções mal do sas e as omis sões cla u di can tes
para que o País pu des se ele ger um mo de lo efi ci en te
de re par ti ção da ter ra. Esta Casa po de ria in ves ti gar
como fo ram des pen di dos os re cur sos des ti na dos ao
fi nan ci a men to da ini ci a ti va, bem como o grau de efi -
ciên cia dos as sen ta men tos re a li za dos.

Obser vem, Sr.ªs e Srs. Se na do res, que a pes -
qui sa, ao ava li ar a ren da das fa mí li as, de mons tra que
os pro je tos es tão dis tan tes de con fe rir a sus ten ta ção
pro pug na da nos pro je tos de re for ma agrá ria. A mé dia
fa mi li ar nos as sen ta men tos do pe río do de 1985 a
1994 é de R$232,00, ca in do para R$198,00 por fa mí-
lia nos re a li za dos du ran te o Go ver no FHC. Em ou tros
in di ca ti vos, o es tu do de i xou cla ros al guns pon tos que
de mons tram que já não exis te no Bra sil es to que in co-
men su rá vel de la ti fún di os im pro du ti vos a re par tir,
prin ci pal men te nas re giões do Cen tro-Sul. Em de cor-
rên cia do fato, há uma ten dên cia de lo ca li zar os pro je-
tos de as sen ta men to em área de ba i xa den si da de po -
pu la ci o nal, onde a agri cul tu ra fa mi li ar é me nos re pre-
sen ta ti va.

Sr. Pre si den te, con for me vá ri os Se na do res ma -
ni fes ta ram des ta tri bu na, vejo com ex tre ma pre o cu pa-
ção a sé rie de chan ta gens ide o ló gi cas que as li de ran-
ças do MST es tão pa tro ci nan do com a fi na li da de de
cri ar im pas se ins ti tu ci o nal e as sim im por a sua fan ta-
sia mar xis ta. O Go ver no do Pre si den te Lula de fi ni ti va-
men te não pode tra tar com bis co i ti nho na boca quem
se vale da aglu ti na ção opor tu nis ta de mi se rá ve is para 
in ten tar ações de li ran tes em di re ção à di ta du ra do
cam pe si na to. Esse tem po pas sou. Cabe ao Po der
Exe cu ti vo de fi nir um pro je to de re for ma agrá ria con -
sis ten te para o País em vez de fi car com par ti lhan do
com os jo sés ra i nhas da vida as mi lon gas do ma te ri a-
lis mo di a lé ti co. Acre di to, sim, que pre ci sa mos re de fi-
nir esse novo mo de lo de re for ma agrá ria, con tri bu ir
para se lar a paz no cam po e, re al men te, as sen tar na
ter ra quem tem vo ca ção para de bu lhar o tri go e fa zer
o pão. Mu i to pão.

Mu i to obri ga do, Sr.ªs Srs. Se na do res.

Du ran te o dis cur so do Sr. De mós te nes
Tor res, 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. Ga -
ri bal di Alves Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
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.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re cor ro ao
dis cur so de pos se do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va para as de vi das cor re la ções com esse mo men to
efer ves cen te que vi ve mos hoje, seis me ses de po is.

Sem me i as pa la vras, o Pre si den te di zia: “Meu
Go ver no terá a mar ca do en ten di men to e da ne go ci a-
ção. Da fir me za e da pa ciên cia (...) Con ti nu a re mos a
ter atu a ção de ci di da no sen ti do de unir as di ver sas
for ças po lí ti cas e so ci a is para cons tru ir uma Na ção
que be ne fi cie o con jun to do povo. Va mos pro mo ver
um pac to na ci o nal pelo Bra sil (...) e es co lher os me -
lho res qua dros para fa zer par te de um Go ver no am -
plo, que per mi ta ini ci ar o res ga te das dí vi das so ci a is
se cu la res”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no mo-
men to em que o País se vê di an te da ame a ça de en -
ve re dar por uma cri se po lí ti ca de gra ves pro por ções,
em fun ção dos úl ti mos acon te ci men tos no ce ná rio na -
ci o nal, ba si ca men te re pre sen ta do pelo con fli to no
cam po, es sas pa la vras di tas pelo Pre si den te, no iní -
cio de sua ges tão, soam como uma es pé cie de pro fe-
cia que pre ci sa, como nun ca, se cum prir ago ra, quan -
do bro tam as an gús ti as e in cer te zas a res pe i to do fu -
tu ro da Na ção.

Des de a mi nha es tréia nes ta tri bu na, há pou co
mais de qua tro me ses, te nho sido voz in sis ten te e
per se ve ran te no sen ti do de fa zer cum prir esse que é o 
úni co ca mi nho viá vel para um país com tan ta di ver si-
da de como o Bra sil: o ca mi nho do dar as mãos, da
ação co le ti va, da co o pe ra ção, do agru pa men to de es -
for ços para do mar as di fi cul da des e cons tru ir o ver da-
de i ro cres ci men to, que nada mais é do que o re par tir
jus to e dig no das ri que zas pro du zi das por to dos.

O Pre si den te Lula fa lou, nos pri mór di os, em go -
ver nar com as di ver sas for ças po lí ti cas e so ci a is, bem 
como em pro mo ver um pac to na ci o nal pelo Bra sil.
Ago ra que a re a li da de vem com toda a in ten si da de de 
sua cru e za, ago ra que os ara u tos do con fron to am pli-
am seus es pa ços, cre io que fi nal men te che gou a hora 
de se apos tar para va ler nes se pro je to, que, sem dú vi-
da, re pre sen ta a von ta de ma i or de nos so povo.

Per ten ço a um par ti do que cons tru iu a sua tra je-
tó ria com uma co e rên cia ím par, mas mu i tas ve zes
pou co re co nhe ci da pe los agen tes pú bli cos! O que é a
co e rên cia ím par do PMDB? Em to dos os mo men tos
da vida na ci o nal, in de pen den te men te das in com pre-
en sões e das acu sa ções fú te is, essa le gen da ja ma is
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se fur tou a re al men te co la bo rar para que a go ver na bi-
li da de se vi a bi li zas se, para que as ins ti tu i ções fos sem
in te gral men te res pe i ta das, para que a Na ção pu des-
se dar um pas so à fren te a par tir do im pres cin dí vel
equi lí brio e ma tu ri da de.

O PMDB sem pre atu ou den tro dos in to cá ve is
pa drões de mo crá ti cos e ja ma is se de i xou le var pe los
ca mi nhos de fogo; an tes, pro cu rou im pe dir qual quer
ten ta ti va que, de re pen te, aca bas se por le var a Na ção
a um ce ná rio de mais tor men ta ou dor.

Mu i tas ve zes, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, o PMDB se apre sen ta, sim, dis pos to ao sa cri fí cio e 
à re mis são, a fim de que o Bra sil pos sa cum prir as
suas eta pas his tó ri cas den tro da pos sí vel nor ma li da-
de, o que sig ni fi ca per mi tir ao seu povo a paz so ci al,
para que en con tre um lu gar ao sol no pro ces so pro du-
ti vo, para ver aten di das as suas ne ces si da des bá si cas,
para que, en fim, pros pe re a ci da da nia como ex pres são
ma i or das re la ções so ci a is re al men te jus tas.

Faço es sas ob ser va ções por que es ta mos no
iní cio de um pe ri go so de ba te, na me di da em que se
bus ca ma xi mi zar si tu a ções que po dem ser na tu ral-
men te con tro la das por meio da úni ca via ad mis sí vel
no sis te ma de mo crá ti co, que é o diá lo go, o en ten di-
men to e a ra zão.

É bem ver da de que a eco no mia bra si le i ra vive
mo men to de es tag na ção, de re tra ção dos in ves ti men-
tos, de de sem pre go em alta. Os ex ces sos da po lí ti ca
mo ne tá ria na tu ral men te pro du zi ram efe i tos co la te ra is
pró pri os da ad mi nis tra ção em al tas do sa gens do me -
di ca men to apli ca do, mas tam bém não é ver da de que
es te ja mos à por ta do caos. Como con tra par ti da ao
ce ná rio da es tag na ção, o di le ma in fla ci o ná rio pa re ce
ter sido do ma do, a alta de sen fre a da do dó lar cede a
uma via de ra ci o na li da de, o ris co país apon ta à cur va
des cen den te, os ne gó ci os no cam po pros pe ram e a
cre di bi li da de in ter na ci o nal do Bra sil não está afe ta da.
Por tan to, te mos pe sos e me di das que cer ta men te
não apon ta ri am para uma ce le bra ção exa cer ba da e
mu i to me nos para um pes si mis mo alar man te.

A ques tão cen tral, nes te mo men to, é a pe ri go sa
ên fa se na ba ta lha po lí ti ca, quan do as nos sas aten-
ções de ve ri am es tar vol ta das para a apli ca ção das al -
ter na ti vas viá ve is – seja por meio das re for mas, seja
por meio da ado ção de um cho que ad mi nis tra ti vo ca -
paz de fa zer des lan char os inú me ros pro je tos que es -
tão na ór bi ta dos Mi nis té ri os ape nas no pa pel e che i-
os de boas in ten ções.

Em fun ção do va zio ad mi nis tra ti vo subs ti tu í do
pe los ex ces sos de pa la vras e pe los ex ces sos de ges -
tos que ema nam do Pa lá cio do Pla nal to, de re pen te,
se for ja um am bi en te pe ri go so no cen tro das ins ti tu i-

ções – am bi en te ali men ta do por um as pec to con jun-
tu ral re pre sen ta do pe las ações do MST e pela sua
con tra par ti da, qual seja, a for ma ção de gru pos ar ma-
dos por par tes dos gran des pro pri e tá ri os ru ra is.

Veja bem, Sr. Pre si den te, que o Bra sil não está à 
be i ra da for na lha, mas de ter mi na das si tu a ções for jam
as con di ções para que se apro xi me dela. E é nes se
ce ná rio que o PMDB mais uma vez se apre sen ta para 
fa zer o aler ta e, so bre tu do, co lo car-se à dis po si ção do 
Bra sil com de ter mi na ção para o equi lí brio, para a
cons ciên cia e para a ma tu ri da de, por que a nos sa vo -
ca ção é, so bre tu do, a vo ca ção de mo crá ti ca, ber ço e
ori gem do PMDB.Como mu i to bem afir mam os re gis-
tros ofi ci a is do Par ti do, “sur pre en de que o PMDB te -
nha re sis ti do a tan tas pres sões de go ver nos di ta to ri a-
is, di vi sões in ter nas, es va zi a men to, cres ci men to, no -
vas di vi sões e se man te nha como a le gen da de ma i or
base no ter ri tó rio na ci o nal. (...) A his tó ria do PMDB,
Srs. Se na do res, é a his tó ria do Bra sil que con ti nu ou
pul san do a par tir de 1964 (...) Hoje, para con tar com
um pou co da his tó ria do PMDB é pre ci so não só fa lar
da His tó ria do Bra sil, mas de pra ti ca men te to dos os
Par ti dos, à sua es quer da ou à sua di re i ta.”

Ofi ci al men te, Srªs e Srs. Se na do res, o PMDB
nas ceu MDB, teve a sua fun da ção em 24 de mar ço de 
1966 com o re gis tro na Jus ti ça Ele i to ral. Era um dos
re sul ta dos da ex tin ção dos par ti dos im pos ta pelo AI-2 
e a ins ta la ção do bi par ti da ris mo. Mas ao in vés de sua
hi po té ti ca des ti na ção ser vil, o que se viu foi o nas ci-
men to de uma le gen da aguer ri da, co ra jo sa, des te mi-
da, pa trió ti ca, guer re i ra, dis pos ta a lu tar pelo Bra sil –
o nos so País.

Sou des ta ge ra ção, Sr. Pre si den te, que não se
cur va, que não se do bra di an te das di fi cul da des, que
per se gue o ide al de mo crá ti co com gar ra e tem pe ran-
ça, mas co lo can do o co ra ção em tudo o que se faça.
Per sis tir no ide al de mo crá ti co hoje é não per mi tir que
se ja mos ou tra vez re féns dos ex ces sos e dos ra di ca-
lis mos que, sob a jus ti fi ca ti va da de fe sa de seus ar gu-
men tos pró pri os, aca bem fo men tan do um am bi en te
pe ri go sa men te in qui e tan te, pe ri go sa men te ex plo si vo.

Para que ali men tar ar gu men tos a pau e pe dra,
Sr. Pre si den te? Pre ci sa mos, sim, é de al ter na ti vas prá -
ti cas, fac tí ve is, viá ve is, para ti rar a eco no mia da le tar-
gia e ge rar em pre go para o povo – por que en quan to
dis cu ti mos o MST,os cha ma dos ra di ca is do PT e o úl ti-
mo boné ou dis cur so do Pre si den te Lula, o nos so povo
vê au men tar sua fome de pão, de ar roz e de fe i jão!

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?
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A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na do ra Iris 
de Ara ú jo, V. Exª tem au to ri da de de so bra para fa lar
so bre o PMDB, so bre o País e so bre a Admi nis tra ção
Pú bli ca. V. Exª foi Pri me i ra-Dama vá ri as ve zes. Cu i-
dou dos po bres, da so ci e da de do seu Esta do e deu
exem plos ao Bra sil. Sou tes te mu nha dis so. À épo ca
em que Iris Re zen de, ex-Se na dor da Re pú bli ca e seu
ma ri do, era Mi nis tro da Agri cul tu ra e eu aqui era Se -
na dor, S. Exª au men tou a pro du ção de grãos no País,
ele van do a nos sa taxa de grãos de 60 bi lhões de to -
ne la das para apro xi ma da men te 80 bi lhões. Envi ei-lhe
um te le gra ma.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Se na dor Alber to Sil va, ten do em vis ta que o tem po da 
ses são or di ná ria se es go tou, pror ro go a ses são por
mais quin ze mi nu tos.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na do ra Iris 
de Ara ú jo, não que ro to mar o tem po do belo dis cur so
de V. Exª. Qu e ro ape nas di zer-lhe – V. Exª é tes te mu-
nha – que es ta mos mon tan do um es que ma do nos so
Par ti do, o PMDB, para apre sen tar ao Pre si den te da
Re pú bli ca uma so lu ção para con ser tar as nos sas es -
tra das. V. Exª ou viu, apro vou o pro je to, e te nho cer te-
za de que o Par ti do tam bém o apro va rá. Além dis so,
on tem tive um en con tro com o Mi nis tro Ciro Go mes
para di zer que é pos sí vel, com três hec ta res, dar mos
sa lá rio de mil re a is a um la vra dor do semi-ári do do
Nor des te. Apre sen ta rei esse se gun do pro je to, con-
tan do tam bém com o apo io de V. Exª e do Par ti do. Va -
mos ofe re cer o apo io do PMDB para ge rar em pre go e
dar sos se go e paz à po pu la ção bra si le i ra. Pa ra béns,
Se na do ra Iris de Ara ú jo.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Se na do ra Iris de Ara ú jo, la men to in for mar que V. Exª
dis põe de ape nas mais cin co mi nu tos.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, pro cu ra rei ser bre ve.

No bre Se na dor Alber to Sil va, agra de ço o apar -
te. Co nhe ço o pro je to de V. Exª e pen so que faz mu i to
bem em apre sen tá-lo, com o nos so apo io.

Te mos uma res pon sa bi li da de pú bli ca. O PMDB
a tem. E não se fur ta a co la bo rar com suas idéi as,
com seu pro je to de de sen vol vi men to, com sua lar ga
ex pe riên cia ad mi nis tra ti va, com seus re co nhe ci dos
ta len tos e qua dros para sim ples men te aju dar o Bra sil
– sem in te res ses nem se gun das in ten ções.

Está o Se na do da Re pú bli ca mais uma vez co -
man da do por um ex-Pre si den te da Re pú bli ca que é a
voz da pon de ra ção, da le al da de, que é a pró pria ex -

pres são do mais fer vo ro so amor à Pá tria, que é o nos -
so Pre si den te José Sar ney. Estão aí o Lí der do Go ver-
no no Con gres so, Amir Lan do, e o Lí der do PMDB no
Se na do, Re nan Ca lhe i ros. To dos in te gral men te de di-
ca dos a amar este País e sem pre dis pos tos a co la bo-
rar para o bem na ci o nal. Tan tos va lo res tem esse Par-
ti do, de Nor te a Sul do País, que po dem es pon ta ne a-
men te dis po ni bi li zar as suas ex pe riên ci as ten do em
vis ta in cre men tar um novo ho ri zon te para este País!
Ho mens de his tó ria, de fi bra, de ele va do es pí ri to pú -
bli co, como Mão San ta, Pe dro Si mon, Ney Su as su na,
Alber to Sil va, Ra mez Te bet, Hé lio Cos ta, Sér gio Ca -
bral, Ma gui to Vi le la e tan tos ou tros den tro e fora do
Se na do.

Esse Par ti do tem his tó ria, Sr. Pre si den te, tem
ser vi ços pres ta dos, tem a cor des te País. Mas te mos,
so bre tu do, essa ca pa ci da de prá ti ca de re a li zar a co i-
sa con cre ta. Ou tro dia, aqui mes mo, apre sen ta va um
ví deo do mu ti rão, ins tru men to ba ra to e efi caz para re -
sol ver o dra ma da fal ta de mo ra di as.

No mo men to em que o Bra sil se per de no re de-
mo i nho das pa la vras, o PMDB pode per fe i ta men te fa -
zer a di fe ren ça no sen ti do de con vo car a Na ção para
um im pres cin dí vel mãos à obra con tra a fome, con tra
a mi sé ria, con tra o de sem pre go.

To dos nós que re mos não ape nas as sis tir, mas
par ti ci par do es pe tá cu lo do cres ci men to, Srªs e Srs.
Se na do res. Um le van ta men to re cen te fe i to pelo Por tal
iG com pu tou que o Pre si den te Lula, des de sua pos se,
já pro nun ci ou mais de 200 mil pa la vras, su pe ran do os 
160 mil ver be tes da úl ti ma ver são do di ci o ná rio Au ré-
lio. E o que tan tas pa la vras ge ra ram? Mais in qui e ta-
ção do que tran qüi li da de, in fe liz men te, for ne cen do
com bus tí vel para os que se en con tram ao der re dor da 
for na lha.

O PMDB não quer sa ber de fo men tar essa la da i-
nha, Sr. Pre si den te. O PMDB quer tra ba lhar com se ri-
e da de, de no do, com pro mis so e amor em fa vor do
Bra sil e de seu povo.

Está na hora de re u nir mos as me lho res idéi as,
os me lho res pro je tos e co me çar a vi a bi li zar o Bra sil
dos nos sos so nhos. Ja ma is o Bra sil da ins ta bi li da de,
do re tro ces so, do des res pe i to à or dem e à lei, da in go-
ver na bi li da de. Mas, sim, o Bra sil da cons tru ção, das
gran des re a li za ções, do cres ci men to eco nô mi co e da
jus ti ça so ci al.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te, pela opor tu ni da-

de e por sua pa ciên cia.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-

den te, pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) – V.
Exª tem a pa la vra pela or dem.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de se jo
ape nas en ca mi nhar à Mesa um pro nun ci a men to so -
bre o de sem pre go, na vi são de uma sé rie de en ti da-
des da so ci e da de, in clu si ve do pró prio Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) – V.
Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Sér gio Gu er ra pela Li -
de ran ça do PSDB. S. Exª dis põe de dez mi nu tos

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, há cer ca de um mês, apro va mos no
Se na do Fe de ral o Esta tu to dos Tor ce do res, uma lei
em par te con tes ta da, mas que re pre sen tou, es tou
con ven ci do, um avan ço no que se re fe re à mo der ni za-
ção, ao cres ci men to e ao de sen vol vi men to mais in te-
gral dos es por tes no Bra sil.

No vos acon te ci men tos são re le van tes para o
nos so País nes sa área e so bre eles eu gos ta ria de dar 
uma pa la vra hoje. 

Pri me i ro que ro sa u dar, em nome do meu Par ti-
do, a es co lha do Rio de Ja ne i ro para dis pu tar o di re i to
de se di ar as Olim pía das de 2012.

Sem dú vi da, esta con quis ta, a vi tó ria do Rio de
Ja ne i ro, sem su bes ti ma ção de ou tros even tu a is can di-
da tos, com pro va a ca rac te ri za ção do Rio como car -
tão-pos tal do nos so País e, da mes ma for ma, o re co-
nhe ci men to de um tra ba lho de qua li da de do Pre fe i to
do Rio de Ja ne i ro, Cé sar Maia. Os dois, o Rio e o seu
Pre fe i to, o seu Go ver no de uma ma ne i ra ge ral, es tão
de pa ra béns. Mas este não é um ato iso la do, e é so bre
isso que eu gos ta ria de fa lar um pou co hoje à no i te.

O Bra sil é um País de imen sas po ten ci a li da des.
Uma das suas gran des po ten ci a li da des, que o povo
re co nhe ce, mas que não é or ga ni za da, diz res pe i to à
ca pa ci da de bra si le i ra nos es por tes, que pode e deve
ser as so ci a da à ex pan são de uma ou tra ca pa ci da de:
a ca pa ci da de bra si le i ra de pro du zir o tu ris mo, tra zen-
do em pre gos, ne gó ci os e dis tri bu ir ren da.

Em 2004, as olim pía das se rão em Ate nas. Em
2008, can di da ta-se e de ve rá ser apro va da para se di ar
ou tra olim pía da. O pro je to dos chi ne ses é fa zer uma
imen sa olim pía da, algo que com pro ve para o mun do
o lan ça men to da Chi na como gran de po tên cia des te
sé cu lo.

A ex pec ta ti va é que seja, de to das, no sé cu lo, a
mais re le van te das olim pía das in ter na ci o na is. O Bra -
sil se can di da ta pelo Rio de Ja ne i ro a fazê-lo em

2012. Em 2012, as olim pía das se rão dis pu ta das por
vá ri os pa í ses e ci da des do mun do in te i ro.

So bre a pos si bi li da de bra si le i ra faço al guns co -
men tá ri os re a lis tas. Pri me i ro, an tes de qual quer co i-
sa, nós bra si le i ros sem pre en con tra mos um pre tex to
para su bes ti mar as nos sas pos si bi li da des, mas elas
são gran des. O con ce i to mais atu al de olim pía da mo -
der na in cor po ra a idéia de áre as iso la das que po dem
ser or ga ni za das e nas qua is se pode ga ran tir se gu-
ran ça, efi ciên cia e con for to.

A Bar ra da Ti ju ca é se gu ra men te no Bra sil e no
mun do, uma bela pa i sa gem com ex ce len te si tu a ção
para um pro gra ma des se tipo. Inves ti men tos te rão
que ser fe i tos, mas são ir re le van tes di an te da po ten ci-
a li da de des se pro je to.

Sen do a Bar ra da Ti ju ca uma gran de vo ca ção
para o pro je to, uma ou tra van ta gem bra si le i ra pa re ce
ser a ques tão da se gu ran ça. A se gu ran ça sob o pon to
de vis ta atu al e não a se gu ran ça sob o pon to de vis ta
con ven ci o nal.

O que se en ten de, hoje, de po is es pe ci al men te
do 11 de Se tem bro, é que não exis te mais ape nas um
pro ble ma de se gu ran ça di lu í do, mas um pro ble ma de
se gu ran ça as so ci a do à ques tão po lí ti ca re le van te e à
ques tão do ter ro ris mo in ter na ci o nal.

Ci da des como Nova York ou Ber lim não são
mais se gu ras nes sa pers pec ti va do que o Rio de Ja -
ne i ro, e é essa pers pec ti va que con ta. Por tan to, o Rio
de Ja ne i ro é um en de re ço pos sí vel, as sim como o
Bra sil, para a re a li za ção da Olim pía da Inter na ci o nal
em 2012.

Além do mais, é cla ro que essa atu a ção bra si le i-
ra se ria re le van te men te fa vo re ci da, se os bra si le i ros
acre di tas sem nela, se, des de ago ra, um es for ço fos se
fe i to, um con ven ci men to fos se di fun di do, o País pu-
des se acre di tar, in ves tir e or ga ni zar essa so lu ção.

Te mos al guns da dos con cre tos, por exem plo:
em re la ção às Olim pía das, a de ci são ten de rá ser por
um país do Ter ce i ro Mun do atu al, ou me lhor, pro va-
vel men te das Amé ri cas. Há um cer to re co nhe ci men to
dis so.

Além do mais, o Bra sil já tem um ca len dá rio pro -
vá vel que con so li da ain da mais essa ex pec ta ti va. Em
2007, os Jo gos Pan-Ame ri ca nos se rão re a li za dos no
Rio de Ja ne i ro. Esta ci da de se di a rá um dos mais im -
por tan tes even tos do es por te in ter na ci o nal. Para este
acon te ci men to, in ves ti men tos já se rão fe i tos. Em tor -
no dele, uma opi nião pú bli ca in ter na ci o nal será mo bi-
li za da, atra í da.

O Bra sil, por ou tro lado, tem uma gran de pos si-
bi li da de de ter, em 2014, a Copa do Mun do; em 2006,
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será a Ale ma nha; em 2010 há uma ten dên cia para
que seja na Áfri ca. Há uma con fir ma ção de que para
2014 se re a li ze num país sul-ame ri ca no. A con fir ma-
ção é ab so lu ta men te fa vo rá vel para o Bra sil, uma vez
que não ha ve rá, pro va vel men te nes sas con di ções,
ne nhum país sul-ame ri ca no com a ca pa ci da de bra si-
le i ra or ga ni za da com tal fi na li da de.

A com bi na ção des sas atu a ções: os Jo gos
Pan-Ame ri ca nos; a pos sí vel de fi ni ção do Bra sil para
uma olim pía da que vai se re a li zar em 2005, que é a
data pre vis ta para essa so lu ção, e uma Copa do
Mun do em 2014 sig ni fi cam mu i to mais do que um
so nho para os que gos tam de es por tes. Sig ni fi cam,
de ma ne i ra con cre ta, um pro je to eco nô mi co e so ci al
para o Bra sil, e é o que de ve mos ter em vis ta. Se o
Bra sil re pro du zir tais ini ci a ti vas, será um país com
no vas pos si bi li da des de atra ir in ves ti men tos e não
ape nas tu ris mo, um en de re ço para os es por tes in-
ter na ci o na is, uma si tu a ção cres cen te men te con so li-
da do ra da nos sa li de ran ça na Amé ri ca La ti na e nas
Amé ri cas. Apos tar e con fi ar no Bra sil pas sa pela de -
ter mi na ção de acre di tar em pro je tos como es ses
para os qua is o Bra sil tem vo ca ção, ca pa ci da de hu -
ma na, ca pa ci da de téc ni ca e ca pa ci da de de mo bi li-
zar ca pi ta is. Que não se ale gue que in ves ti men tos
para essa fi na li da de não são pri o ri tá ri os. São. Pri o ri-
tá rio no Bra sil é, so bre tu do, a or ga ni za ção eco nô mi-
ca que re pro du za em pre go, e o faça de for ma dis tri-
bu í da.

O Rio de Ja ne i ro está de pa ra béns. E de ve mos
no Con gres so Na ci o nal tra tar do as sun to com res-
pon sa bi li da de, com or ga ni za ção, de ma ne i ra a que
em mé dio e lon go pra zo o Bra sil se con so li de na li -
de ran ça e me lho re as con di ções de vida da po pu la-
ção.

O SR PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 568, DE 2003

Re quer Voto de Apla u so ao mu ni cí-
pio de Ma na ca pu ru, Esta do do Ama zo-
nas, pelo trans cur so de seu 71º ani ver sá-
rio de cri a ção.

Re que i ro, 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 pelo trans cur so, no 
dia 11 de ju lho de 2003, do 71º ani ver sá rio de ins ta la-
ção do mu ni cí pio de Ma na ca pu ru, no Ama zo nas. Lo-
ca li za do a 86 qui lô me tros de Ma na us, Ma na ca pu ru é

um dos mais im por tan tes mu ni cí pi os do Ama zo nas,
com ex pres si vo ín di ce de cres ci men to. As co me mo ra-
ções in clu em um Fes ti val Fol cló ri co com apre sen ta ção
de gru pos ama zo nen ses, in clu in do es pe tá cu los da
dan ça de rua “Gu e to Boys” e da Aca de mia Ru ci le ne.
No dia 15 de ju lho, se rão atra ções às ci ran das dos
Gu er re i ros Mura, Tra di ci o nal e Ka ram ta de. No dia 16,
será ina u gu ra do o Mu seu da Res ta u ra ção, im plan ta do
em an ti ga loja e re si dên cia da fa mí lia Ven tu ra. Re que i-
ro mais que o Voto de Apla u so seja co mu ni ca do ao
Pre fe i to Mu ni ci pal de Ma na ca pu ru, Ânge los Fi gue i ra.

Sala das Ses sões, 9 de ju lho de 2003. –
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
A Mesa en ca mi nha rá o voto de apla u so so li ci ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio, Sér gio Zam bi a si,
Val mir Ama ral, Re gi nal do Du ar te, a Srª Se na do ra
Lú cia Vâ nia, e os Srs. Se na do res Pe dro Si mon, Ro -
me ro Jucá, Ante ro Paes de Bar ros, Sér gio Gu er ra,
Le o nel Pa van, Te o tô nio Vi le la Fi lho e Pa u lo Paim en -
vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na
for ma do art. 203 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, pri me i ro sub si diá rio do Re gi men to Co mum.

S. Exªs se rão aten di dos.
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 edi to ri al da edi ção de hoje de O
GLOBO, ao ana li sar a di vul ga ção do novo Índi ce de
De sen vol vi men to Hu ma no – IDH, sa li en ta que “a me -
lho ria do País no ran king do IDH ser ve para apla car
uma cer ta so fre gui dão dos res pon sá ve is pela po lí ti ca
so ci al do Pre si den te Lula. Pois está cla ro que o atu al
Go ver no não de tém o mo no pó lio das pre o cu pa ções
so ci a is com o povo; sua sal va ção não de pen de ex clu-
si va men te do PT.Nem ele pre ci sa ser sal vo. Por es tar
no po der, cabe ao par ti do aper fe i ço ar o que foi fe i to,
mas sem a vi são mes siâ ni ca de que tem de par tir do
nada e que só ele sabe os ca mi nhos da re den ção.

Eis aí um opor tu no con se lho do gran de jor nal
bra si le i ro ao Pre si den te Lula e a toda sua equi pe. Por
isso, so li ci to que o edi to ri al pas se a cons tar des te pro -
nun ci a men to.

Mu i to obri ga do.

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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Rio, 9 de Ju lho de 2003

Usi na de in jus ti ça

As es ta tís ti cas das Na ções Uni das so bre o qua -
dro so ci al bra si le i ro con fir mam que, já há al gum tem -
po, po lí ti cas cor re tas apli ca das na edu ca ção e na sa -
ú de têm con se gui do res ga tar par te da pe sa da dí vi da
da so ci e da de com as par ce las me nos fa vo re ci das da
po pu la ção.

A me lho ria do país no ran king do Índi ce de De -
sen vol vi men to Hu ma no, IDH, ser ve para apla car
uma cer ta so fre gui dão dos res pon sá ve is pela po lí ti-
ca so ci al do go ver no de Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Pois está cla ro que o atu al go ver no não de tém o
mo no pó lio das pre o cu pa ções so ci a is com o povo;
sua sal va ção não de pen de ex clu si va men te do PT.
Nem ele pre ci sa ser sal vo. Por es tar no po der, cabe
ao par ti do aper fe i ço ar o que foi fe i to, mas sem a vi -
são mes siâ ni ca de que tem de par tir do nada e que
só ele sabe os ca mi nhos da re den ção.

Mu i to já se an dou nes sa es tra da – como se
cons ta ta pela pes qui sa – mas o país não pode per -
ma ne cer no ní vel mé dio de de sen vol vi men to. E para 
avan çar terá de ata car em duas fren tes. Uma, onde
são vi sí ve is os pro gres sos, é a fren te dos gas tos so -
ci a is em si. No fi nal do go ver no pas sa do, já es ta vam
sen do apli ca dos na área so ci al R$ 30 bi lhões por
ano, tan to quan to é ar re ca da do pelo Impos to de
Ren da da pes soa fí si ca.

Na ou tra fren te – essa mais de sa fi a do ra e
onde pou co se tem avan ça do – é pre ci so fa zer com
que os re cur sos pú bli cos de fato fa vo re çam os po-
bres. Por de fi ciên ci as es tru tu ra is e his tó ri cas, boa
par te des ses gas tos tem be ne fi ci a do as clas ses
mais abas ta das. Sem pre ci sar ir mu i to lon ge no tem -
po, lem bre-se dos sub sí di os do Ban co Na ci o nal da
Ha bi ta ção, uma das ma i o res trans fe rên ci as de di-
nhe i ro pú bli co para a clas se mé dia já fe i tas no país.

De be lar a gra ve de fi ciên cia na ci o nal da dis tri-
bu i ção de ren da, apon ta da pelo tra ba lho da ONU,
im pli ca re ver de for ma ra di cal a ma ne i ra como o
Esta do gas ta o di nhe i ro do con tri bu in te. Não de i xa
de ser uma po de ro sa usi na de con cen tra ção de ri-
que za o sis te ma pre vi den ciá rio. Bem como o pró prio
en si no pú bli co uni ver si tá rio, no qual 93% dos es tu-
dan tes es tão en tre os 40% mais ri cos da po pu la ção.
São inú me ros os exem plos. Fal ta to mar cons ciên cia
da ex ten são do pro ble ma.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,

Srªs e Srs. Se na do res, uma das gran des ques tões
que a de mo cra ti za ção das so ci e da des e a re vo lu ção
in dus tri al co lo ca ram, a par tir do sé cu lo XVIII, foi a
da re la ção en tre o ca pi tal e o tra ba lho. Des sa du a li-
da de sur gi ram al guns dos gran des con fli tos ide o ló gi-
cos e bé li cos da hu ma ni da de nos sé cu los XIX e XX.
So ci a lis mo, co mu nis mo e de ma is “is mos” ten ta ram
se con tra por ao ra di ca lis mo da ex plo ra ção do ho-
mem pelo ho mem pelo po der do ca pi tal dos pri mór-
di os do ca pi ta lis mo, me ta mor fo se do po der se nho ri-
al e fe u dal em nova for ma do mi na ção, con for me a
his tó ria so be ja men te nos en si nou.

Com a evo lu ção das so ci e da des mo der nas, as 
re la ções em seu seio co me ça ram a mu dar, acar re-
tan do a bus ca de um novo equi lí brio en tre os que
de têm o ca pi tal e os que em pres tam seu tra ba lho
para a pro du ção de ri que za. To da via, e ape sar de
toda a evo lu ção po lí ti co-so ci al vi vi da, ain da não
gran je a mos, aos olhos dos agen tes so ci a is, uma
har mo nia ace i tá vel en tre ca pi tal e tra ba lho.

Nes sa ten ta ti va de con quis ta de equi lí brio,
pas sos im por tan tes têm sido da dos com as di ver sas
ver sões de par ti ci pa ção de fun ci o ná ri os no ca pi tal
das em pre sas em que tra ba lham, o que já ocor re no 
Bra sil, mas prin ci pal men te nos pa í ses onde o mer-
ca do aci o ná rio é mais ati vo. Con tu do, mes mo essa
me ri tó ria for ma de re dis tri bu i ção de ren da e de de-
mo cra ti za ção do ca pi tal não tem sido fa cil men te re a-
li za da ao lon go das dé ca das de evo lu ção do con ce i-
to de par ti ci pa ção do tra ba lha dor na em pre sa e de
sua prá ti ca so ci al.

Hoje, Sr. Pre si den te, de se jo fa lar, pois, de um
“Pro gra ma de Par ti ci pa ção do Fun ci o ná rio no Ca pi-
tal da Empre sa em que Tra ba lha”, que eu cha ma rei
aqui, para efe i tos de ora tó ria de PARCAPE, mes mo
que não seja pos sí vel clas si fi cá-lo, no es tri to sen so
le gal, na ca te go ria de pro gra ma. Tra ta-se de uma
pro pos ta que de se jo ver de ba ti da, aper fe i ço a da e
tor na da re a li da de em fa vor da me lho ria das con di-
ções de vida de to dos quan tos tra ba lham e co la bo-
ram para trans for mar o ca pi tal de al guns em ri que za
para toda a so ci e da de.

Os ob je ti vos do PARCAPE que pro po nho
são os de:

a) es tre i tar e me lho rar as re la ções en tre o em -
pre ga do e sua em pre sa, além de pro por ci o nar um
am bi en te mais fra ter no de tra ba lho;

b) fa zer com que - exis tin do in te res se e par ti ci-
pa ção ma i or do fun ci o ná rio – a em pre sa apre sen te
me lhor de sem pe nho, se for ta le ça e, des sa for ma,

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  10 17635    603ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



pro du za me lho res re sul ta dos, be ne fi ci an do am bas
as par tes;

c) en se jar ao em pre ga do a for ma ção ou am pli a-
ção de seu pa tri mô nio;

d) pro por ci o nar, atra vés do re ce bi men to de di vi-
den dos, uma ren da adi ci o nal ao fun ci o ná rio quan do
se apo sen tar - ren da e di re i tos de ri va dos que per ma-
ne ce rão inal te ra dos para a vi ú va e su ces so res após o 
fa le ci men to do em pre ga do.

A con se qüên cia sub si diá ria de apor te de ca pi tal
à em pre sa não pode ser en ca ra da como ob je ti vo do
pro gra ma, já que aos em pre ga dos, pela le gis la ção
tra ba lhis ta atu al, não cabe as su mir os ris cos de em -
pre en di men to, ônus ex clu si vo dos con tro la do res da
em pre sa.

Tal in te gra ção do em pre ga do ao ca pi tal da em pre-
sa se fará pela pos si bi li da de de uti li za ção de par te de
seu Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço e/ou por
in cen ti vos ofe re ci dos pe los go ver nos fe de ral, es ta du a is
e mu ni ci pa is às em pre sas que ado ta rem o PARCAPE.
Ou tras for mas de in cen ti var a par ti ci pa ção do tra ba lha-
dor no ca pi tal da em pre sa po de rão tam bém ser ar ti cu la-
das den tro do qua dro le gal bra si le i ro.

Ga ran ti as de que o pro gra ma não se tor ne um
gran de en go do de vem ser da das para o caso de ha -
ver so lu ção de con ti nu i da de no fun ci o na men to da
em pre sa. Para mo ti var a par ti ci pa ção dos em pre ga-
dos, as ações que ad qui ri rem te rão pre fe rên cia no
re ce bi men to de di vi den dos. Como ga ran tia de es ta-
bi li da de, as ações não po de rão ser ne go ci a das pelo
em pre ga do nos dez pri me i ros anos de aqui si ção.
Em con tra par ti da, se o fun ci o ná rio ti ver re ce bi do,
como é o caso hoje de di re to res, par ti ci pa ção aci o-
ná ria ex pres si va por for ça de seu car go, de ve rá ven -
der sua po si ção se de i xar a em pre sa, des de que
não seja por apo sen ta do ria.

Sr. Pre si den te, o BNDES, como ges tor do Fun -
do de Ampa ro ao Tra ba lha dor, o FAT, cu jos re cur sos
po de rão ser em par te uti li za dos no pro je to, po de rá,
tam bém, en car re gar-se do pro gra ma, em par ce ria
com a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, ges to ra do FGTS,
o que dará um ma i or apor te ao pro gra ma.

Srªs e Srs. Se na do res, aca bo de apre sen tar, de
modo re su mi do, o que se pode con si de rar como as li -
nhas ge ra is de um pro gra ma de par ti ci pa ção de em-
pre ga dos no ca pi tal das em pre sas em que tra ba lham.
Tal pro pos ta não ex clui nem in va li da ini ci a ti vas já exis -
ten tes em em pre sas es pe cí fi cas. A elas deve so-
mar-se e fa zer pros pe rar o con ce i to de que a dis tri bu i-
ção da ren da é um ob je ti vo so ci al a ser al can ça do.

Sr. Pre si den te, uma das ta re fas mais no bres
do po der po lí ti co é o de re gu lar as re la ções na so ci-
e da de, de modo a be ne fi ci ar o ma i or nú me ro de ci -
da dãos. Uma ou tra ta re fa é a de cri ar con di ções que 
pos si bi li tem a ge ra ção de em pre gos, a dis tri bu i ção
da ren da e o au men to da par ti ci pa ção dos em pre ga-
dos na ren da das em pre sas para as qua is em pres-
tam sua for ça de tra ba lho.

Cre io, Srªs e Srs. Se na do res, que já está de fi ni ti-
va men te en cer ra da a era em que os que de ti nham o
ca pi tal não ti nham qual quer com pro mis so com o res-
tan te da so ci e da de. Esta mos en tran do na era da in te-
gra ção so ci al en tre pes so as e en ti da des. Não se con-
ce be mais uma em pre sa que es te ja des vin cu la da da
pro te ção am bi en tal, da va lo ri za ção de seus em pre ga-
dos, da qua li fi ca ção con ti nu a da de seus qua dros.
Esta mos en tran do na era em que em pre en der não é
ape nas ne gó cio. É tam bém pro mo ção hu ma na e con-
tri bu i ção so ci al, além da eco nô mi ca.

Sr. Pre si den te, meus no bres Pa res, faço vo tos
que esta mi nha pro pos ta pos sa pros pe rar em be ne-
fí cio dos que, à cus ta de seu es for ço, con tri bu em
para a cons tru ção das em pre sas bra si le i ras e da
eco no mia na ci o nal. Este será, se con cre ti za do, um
pas so im por tan te na ele va ção do pa drão so ci o e co-
nô mi co de to dos os bra si le i ros.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

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, é com imen so re go zi jo que o Bra sil
toma co nhe ci men to das no vas po lí ti cas de sa ú de,
às qua is o Go ver no do PT se as so cia para ge ren ci ar
os pro ble mas do País. Re fi ro-me, mais es pe ci fi ca-
men te, às no tí ci as ve i cu la das, há bem pou co, so bre
re du ção da car ga tri bu tá ria de me di ca men tos. Para
a sa tis fa ção do ci da dão, tal me di da se re fle ti rá na tu-
ral men te so bre a com po si ção dos pre ços fi na is nas
far má ci as. Com o ba ra te a men to dos re mé di os, sur -
ge uma nova es pe ran ça de vida para a po pu la ção
mais ca ren te e me nos as sis ti da de nos sas ci da des.

Em ter mos ge ra is, o pla no con sis te em ex pan-
dir a lis ta de re mé di os que, atu al men te, es tão isen-
tos da co bran ça do PIS/Co fins. Se gun do o Mi nis tro
Hum ber to Cos ta, a idéia é de in clu ir tam bém na que-
la lis ta aque les ró tu los mais ca ros, prin ci pal men te os 
de uso con tí nuo, anal gé si cos e an ti bió ti cos. A ex-
pec ta ti va do Go ver no Lula é de que o im pac to da di -
mi nu i ção de im pos tos so bre os pre ços fi na is dos
me di ca men tos al can ce a fa i xa re du to ra dos 10%.
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Isso cor res pon de ria a uma eco no mia bas tan te sig ni-
fi ca ti va no bol so da po pu la ção mais afe ta da por en-
fer mi da des de na tu re za mais com ple xa, como o
cân cer, a di a be tes e a hi per ten são.

São, na ver da de, cer ca de três mil no vos me di-
ca men tos na lis ta da que les cuja alí quo ta zero tem
sido apli ca da para efe i to de pa ga men to de de ter mi na-
dos im pos tos. Cum pre des ta car que, dois anos atrás,
quan do o an ti bió ti co Bac trim e o tran qüi li zan te Le xo-
tan fo ram en qua dra dos como isen tos, seus pre ços no
mer ca do so fre ram re du ções de 10% à épo ca. A par tir
des sa ex pe riên cia, cri ou-se, as sim, um fe liz pre ce-
den te para que se ado tas se mais tar de uma po lí ti ca
mais abran gen te de me di ca men tos. No fun do, aguar -
da-se que os po pu la res anal gé si cos, como Aspi ri na,
Tyle nol e Arco xia, se jam ago ra ins cri tos na ca te go ria
dos isen tos.

Mais aus pi ci o so, ain da, foi o anún cio da alta
pro ba bi li da de de o Go ver no vir a acen tu ar a ba i xa da
car ga tri bu tá ria dos me di ca men tos, via re du ção do
Impos to so bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços
(ICMS) para o se tor far ma cêu ti co. As boas no vas
saem, igual men te, pela voz do Mi nis tro da Sa ú de,
quan do faz ques tão de es cla re cer que tudo de pen de
de uma ne go ci a ção mais es tre i ta com os Esta dos,
por cuja per da na ar re ca da ção exi gi ri am, em tro ca,
pa la tá ve is com pen sa ções. Hoje, as alí quo tas de
ICMS dos Esta dos para me di ca men tos va ri am de
12% a 19%.

Em todo caso, o que o Bra sil es pe ra é que as
in dús tri as far ma cêu ti cas re pas sem para os con su mi-
do res os be ne fí ci os que ob ti ve rem com a re du ção
da car ga tri bu tá ria. Isso se tor na, nes te exa to mo-
men to, ple na men te fac tí vel, vis to que, di an te da ba i-
xa do dó lar, os cus tos das ma té ri as-pri mas im por ta-
das pe los fa bri can tes ca í ram con si de ra vel men te. To -
da via, em bo ra a Fe de ra ção Bra si le i ra da Indús tria
Far ma cêu ti ca apóie de cla ra da men te as no vas me di-
das, faz uma pe que na res sal va, no sen ti do de o Go-
ver no vir a apre ci ar a pro pos ta de re du zir os pe sa-
dos en car gos do im pos to so bre a ren da da so ci e da-
de bra si le i ra.

Por ou tro lado, na li nha da re gu la ri za ção do
mer ca do far ma cêu ti co, o PT acer ta em es ti mu lar a
cri a ção de far má ci as po pu la res, em cu jas pra te le i ras
re mé di os mais ba ra tos po de rão ser ofer ta dos à po-
pu la ção. Na ver da de, a me di da se gue de per to ex-
pe riên ci as exi to sas de sen vol vi das por ad mi nis tra-
ções mu ni ci pa is do par ti do nos úl ti mos anos. Tra-
ta-se, em suma, de ban car o abas te ci men to de re-
mé di os po pu la res, me di an te a pro du ção dos mes-

mos em la bo ra tó ri os ofi ci a is do Esta do. Vale res sal-
tar que as três es fe ras da Admi nis tra ção Pú bli ca
res pon dem pela com pra de 40% de toda a pro du ção
na ci o nal.

Se gun do a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de,
qual quer im pos to so bre me di ca men to im pli ca, no
fun do, uma ta xa ção so bre o pró prio do en te, o que
de mons tra ser algo des pro vi do de qual quer sen so
de ju í zo e de jus ti ça. Não é à toa, por tan to, que a
pró pria OMS, com base em es tu dos, re co men de
aos go ver nos que cor tem a car ga tri bu tá ria in ci den te
so bre os re mé di os. No Bra sil, por exem plo, para ga -
ran tir um mês de tra ta men to de úl ce ra com um me -
di ca men to de mar ca, o pa ci en te vai ser one ra do em
25 dias de tra ba lho de um tra ba lha dor mé dio.

Enfim, para que tal qua dro de in jus to ônus
seja, em de fi ni ti vo, ex pur ga do de nos sa his tó ria, jul -
ga mos da ma i or re le vân cia as me di das que o Mi nis-
té rio da Sa ú de anun cia para ba ra te ar os me di ca-
men tos. Nes sa or dem, te nho con vic ção de que a po -
pu la ção bra si le i ra aguar da, an si o sa men te, pela im-
ple men ta ção da re du ção da car ga tri bu tá ria so bre
os re mé di os, para que o cu i da do com a sa ú de não
seja mais con si de ra do, nes te País, ob je to de pou cos
e para pou cos.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
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 fa zer um bre ve co men tá rio so bre o ar -
ti go in ti tu la do “O ABC da mi sé ria”, de au to ria do se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB-TO) pu bli-
ca do no jor nal O Glo bo, edi ção de 9 de ju lho do
cor ren te ano. 

Ao so li ci tar que a ma té ria seja in se ri da nos
Ana is do Se na do, des ta co que o PSDB apóia qual -
quer ini ci a ti va no sen ti do de bus car um país mais
jus to e equi li bra do so ci al men te.

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 REGINALDO DUARTE 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, ve nho nes te mo men to a esta tri bu na
para, no va men te, des ta car ma té ri as que tra tam da
ocu pa ção de ter ras, pelo MST, des ta vez nos Esta do
de Per nam bu co e Pa ra ná.

As ma té ri as, 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, e que fo ram pu bli ca das nos jor na is Fo lha de
S.Pa u lo e O Glo bo, res sal tam mais uma vez a ne ces-
si da de de uma pro vi dên cia por par te do go ver no Lula
para evi tar a si tu a ção de ten são per ma nen te que per-
me ia a ques tão agrá ria no Bra sil.

Os tex tos, que pas so a ler, para que fi quem in te-
gran do este pro nun ci a men to, são os se guin tes:

1 – Po lí cia re ti ra sem-ter ra de en ge nho em PE –
Fo lha de S.Pa u lo - A6 – 04.07.03”;

2 – MST acu sa di ri gen te da UDR se ser man -
dan te – O Glo bo Ca der no 1 – 5A –05.07.03”. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA 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. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res: re cen te men te, pedi a in clu são nos Ana is
do Se na do Fe de ral de al guns tex tos que ela bo rei em
me a dos da dé ca da de 90 e que aca ba ram ser vin do
qua se sem pre como base para pro nun ci a men tos que
fiz na Tri bu na do Se na do Fe de ral ou que aca ba ram
sen do pu bli ca dos, como ar ti gos, em jor na is de cir cu-
la ção. Pedi a in clu são nos ana is des sas re fle xões -
dis tri bu í das em dez tex tos - por que, ao relê-las, no tei
que to das tra ta vam de te mas so ci a is ain da hoje can -
den tes. O que eu pos so di zer é que, de uma ma ne i ra
ge ral, o Bra sil pou co avan çou nos úl ti mos cin co ou
dez anos, em es pe ci al no cam po so ci al.

Ana li san do aque les an ti gos tex tos per ce bi que
vá ri os de les tra ta vam de um tema que tem sido cen -
tral na mi nha ati vi da de po lí ti ca: o com ba te sem tré-
guas à cor rup ção.

Num des ses tra ba lhos es cre vi: “de com po si ção,
de vas si dão, per ver são, de pra va ção, pu tre fa ção. Pa la-
vras co muns, não ape nas em suas ri mas, mas, prin ci-
pal men te, na re pug nân cia de seus sig ni fi ca dos.
Quem cor rom pe, de com põe, de vas sa, per ver te, de-
pra va. E, quem é cor rom pi do é per ver ti do, de pra va do,
es tra ga do, po dre. Não me ins pi ro na in sis tên cia do
no ti ciá rio so bre a mal ver sa ção de re cur sos pú bli cos
com o cus to de opor tu ni da de da mi sé ria, da fome, da
do en ça e do anal fa be tis mo de mi lhões de bra si le i ros”.
Man te nho a as ser ti va.

A cor rup ção, jul go eu, é fon te ori gi nal de mu i tas
das ma ze las bra si le i ras. É a res pon sá vel di re ta – por
exem plo – pe las fi las dos hos pi ta is, pelo de sem pre go,
pela fome e pela mi sé ria. Se os re cur sos pú bli cos não
fos sem dre na dos pela cor rup ção avan ça ría mos bem
mais rá pi do no cam po so ci al. Por isso, sem pre jul guei
que era pre ci so dar pri o ri da de às ações de Esta do
que ti nham como ob je ti vo com ba ter a cor rup ção. “Tra -
ta-se de uma mis são que deve ser in cor po ra da por to -
dos aque les que se di zem cris tãos ou que se ma ni fes-
ta ram como tal para gal gar pos tos de co man do po lí ti-
co”, es cre vi em um da que les tex tos.

Tam bém la men tei nes ses tex tos, como o fiz inú -
me ras ve zes da Tri bu na, a ex tin ção da Co mis são
Espe ci al de Inves ti ga ção – CEI, que de ve ria in ves ti-
gar atos de cor rup ção na Admi nis tra ção Pú bli ca.
Essa co mis são foi cri a da pelo ex-Pre si den te Ita mar
Fran co, tão logo por mim pro pos ta, e ful mi na da pelo
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, já no 19º dia 
de seu man da to.

Em tra ba lho que ela bo rei so bre o fi nan ci a men to
das cam pa nhas ele i to ra is bra si le i ras afir mei que “na
ver da de, o que se per ce be é que as su ces si vas mu -

dan ças na lei ele i to ral fa ci li tam a adap ta ção dos in te-
res ses mo men tâ ne os às pres sões exer ci das pelo po -
der eco nô mi co”. Essa ano ma lia se man tém até hoje.
A prá ti ca po lí ti ca na ci o nal tem mos tra do que fi nan ci ar
cam pa nhas po lí ti cas tor nou-se um gran de “ne gó cio”,
nos dias atu a is. “É ne gó cio pa u ta do por con tra tos,
ain da que in for ma is e que che gam a mo vi men tar ci -
fras das mais sig ni fi ca ti vas, a pon to de já se tor nar há -
bi to re la ci o ná-las, per cen tu al men te, com o pró prio
Pro du to Inter no Bru to do País”.

As CPIs Col lor/PC e do Orça men to mos tra ram
ao País “como se ma te ri a li zam os fi nan ci a men tos de
cam pa nha e das re la ções pro mís cu as que ocor rem
en tre do a do res e to ma do res após as ce ri mô ni as de
pos se. Não é à toa que as leis ele i to ra is pa re cem pro -
pi ci ar ma i o res di fi cul da des a quem pro cu ra obe de-
cê-las do que pu ni ção a quem não as cum pre”.

Re u ni, ago ra, nes te blo co, dez tra ba lhos que
têm como prin ci pio o com ba te à cor rup ção. Mas tra to
tam bém ne les do lu cro exor bi tan te dos ban cos, que
con ti nua a cres cer ain da no ano 2003; da pri va ti za ção
in de vi da da Com pa nhia Vale do Rio Doce e ou tros te -
mas cor re la tos. Esses são os tex tos que gos ta ria de
ver re gis tra dos nos Ana is da Casa.

Ori gens da Cor rup ção

Quem di ria, o pri me i ro ato de cor rup ção vi rou
no tí cia já no ter ce i ro ca pí tu lo do Li vro Gê ne sis, exa ta-
men te o que re ve la a cri a ção do uni ver so e, con se-
qüen te men te, do ho mem. Isso sig ni fi ca que os se res
hu ma nos man ti ve ram-se in cor rup tí ve is por, ape nas,
dois ca pí tu los da Bí blia Sa gra da. Não fos sem os en -
can tos da ser pen te ma lig na, es ta ría mos to dos, hoje,
no ple no gozo do pa ra í so. E, quem sabe, a Bí blia se
cir cuns cre ve ria ao ca pí tu lo II, o que não se ria nada
de sa gra dá vel, pois ali se tra ta do pa ra í so ter res tre e,
como se algo ain da fal tas se, da cri a ção da mu lher.

Não sei em que par te des se pa ra í so es ta ría mos
hoje. Quem sabe, numa des tas ilhas pa ra di sía cas ao
som de “O Tha i ti é aqui”. To dos, in clu in do os mi lhões
de bra si le i ros que não con se guem mais o pão, nem
com o suor dos pró pri os ros tos.

Como se vê, mu i to pou co tem po de po is de sua
cri a ção, o ho mem não se con ten ta va mais nem mes -
mo com o pa ra í so cri a do por Deus. E, de po is de um
lon go, tu mul tu a do e ve lho tes ta men to, Ele, em sua in -
fi ni ta bon da de, hou ve por bem en vi ar à Ter ra o seu
úni co Fi lho, para pre gar o amor, a paz, a união en tre
os po vos, os prin cí pi os éti cos, a li ber da de, a igual da-
de, a fra ter ni da de a de cên cia e a pro bi da de. Pois é,
ven de ram-No por trin ta di nhe i ros.
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Deus fez o ho mem à sua ima gem e, pa re ce,
nem to dos se man ti ve ram à sua se me lhan ça. Por
isso, com ba ter a cor rup ção sig ni fi ca res ga tar, no ho -
mem, a con cep ção que Deus fez dele. A luta con tra a
cor rup ção é, por tan to, um sa cer dó cio.

A cor rup ção é o gri to de dor nas fi las dos hos pi-
ta is. É a es cu ri dão do anal fa be tis mo. É o de sem pre go,
a fome e a mi sé ria. Como con tra pon to, com ba tê-la se
tor na, por tan to, algo como con tri bu ir no res ga te do
pro je to di vi no de cons tru ção do pa ra í so.

É por essa ra zão que não me cabe im plo rar pri o-
ri da de para as ações que en car nem o ob je ti vo de
com ba ter a cor rup ção. Tra ta-se de uma mis são que
deve ser in cor po ra da por to dos aque les que ago ra se
di zem cris tãos ou que se ma ni fes ta ram como tal para
gal gar pos tos de co man do po lí ti co.

É bem ver da de que as ora ções de com ba te à
cor rup ção têm sido, ul ti ma men te, pou co co mu ni tá ri-
as. E são pou cos os “sa cer do tes”que ain da ins pi ram
fé. Não é à toa que se ba i xam, tan to e cada vez mais,
os olhos, quan do os jor na is es tam pam os grá fi cos
com ín di ces de po pu la ri da de. É o povo que não se
con ten ta mais em res pon der uni ca men te amém.

De mi nha par te, ja ma is eco no mi zei ora ções.
Aliás, te nho sido, tal vez, dos ora do res que mais ocu -
pa ram as tri bu nas para con cla mar o com ba te à cor -
rup ção. E o co ral do povo tem sem pre me acom pa-
nha do, em unís so no.

Cre io, fir me men te, que ain da é pos sí vel es tan-
car esse tu mor mal cu re ta do que te i ma em mi nar as
re sis tên ci as da alma bra si le i ra. E tal ope ra ção exi ge a
as sep sia de ho mens que se ins pi ram na ima gem do
Cri a dor: de vem ser pro bos, ín te gros, li vres de qual -
quer má sus pe i ção. Essa é, a pro pó si to, a ima gem
que ins pi rou o Pre si den te Ita mar Fran co, ao ins ti tu ir a
Co mis são Espe ci al de Inves ti ga ção(CEI). Qu e ria ele
que a CEI fos se to tal men te isen ta, no sen ti do de in-
ves ti gar to das as de nún ci as de cor rup ção que te i ma-
va em man ter-se cor ro en do as en tra nhas da dig ni da-
de na ci o nal.

A CEI re vol veu inú me ros pe ca dos mor ta is co-
me ti dos pela Admi nis tra ção Pú bli ca. Mas, essa mes -
ma Admi nis tra ção teve po der su fi ci en te para trans for-
má-los, no má xi mo, em ve ni a is. Mais do que isso: pro -
cla mou o auto-per dão, sem qual quer pe ni tên cia.

A ex tin ção da CEI se cons ti tu iu em um dos pri -
me i ros atos do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do-
so. Não te nho o po der de ad je ti var esse pe ca do da as -
ses so ria do Sr. Pre si den te. Cur vo-me, en tre tan to, à
gran de za do ar re pen di men to e do per dão. A CEI pode 
ser re cri a da. Sus ten ta ção ins ti tu ci o nal não lhe fal ta rá.

O Pro je to de Lei au to ri za ti vo, de mi nha au to ria, já tra -
mi ta na Câ ma ra dos De pu ta dos, após apro va ção con -
sa gra do ra pelo Se na do Fe de ral.

Há tem po e con di ções, por tan to, do Sr. Pre si-
den te sa nar esse erro que acre di to ser fru to de má as -
ses so ria. Afi nal, ser pen tes tam bém cres cem e se
mul ti pli cam.

Os mu i tos no mes da cor rup ção

De com po si ção, de vas si dão, per ver são, de pra-
va ção, pu tre fa ção. Pa la vras co muns, não ape nas em
suas ri mas, mas, prin ci pal men te, na re pug nân cia de
seus sig ni fi ca dos. Quem cor rom pe, de com põe, de-
vas sa, per ver te, de pra va. E, quem é cor rom pi do é
per ver ti do, de pra va do, es tra ga do, po dre. Não me ins -
pi ro na in sis tên cia do no ti ciá rio so bre a mal ver sa ção
de re cur sos pú bli cos com o cus to de opor tu ni da de da
mi sé ria, da fome, da do en ça e do anal fa be tis mo de
mi lhões de bra si le i ros.

Na ver da de, es tes são, exa ta men te, os ter mos
uti li za dos pelo Mes tre Au ré lio Bu ar que de Ho lan da
para de fi nir cor rup ção, cor rup tor e cor rup to. Do La tim,
cor rup ti o ne, cor rup to re, cor rup tu. Por tan to, pode-se
afir mar que, para se in ves ti gar, por com ple to, a per -
ver são ou a de pra va ção no uso dos re cur sos pú bli-
cos, há que se exa mi nar não ape nas os per ver ti dos
ou os po dres. Há que se di li gen ci ar, tam bém, so bre
quem de pra va ou pu tre faz.

Po dem pa re cer pa la vras, exa ge ra da men te, for -
tes, mas elas car re gam o ta ma nho da in dig na ção po -
pu lar fren te à mal ver sa ção de re cur sos pú bli cos, cri -
me que, in fe liz men te, não tem pas sa do pe las pá gi nas
po li ci a is, mas que tem ocu pa do os es pa ços mais pri -
vi le gi a dos das man che tes dos jor na is. Aos olhos da
po pu la ção, não há di fe ren ça sig ni fi ca ti va en tre cor-
rup tor e cor rup to: para ela, am bos são de vas sos, de -
pra va dos e po dres.

A cor rup ção se fun da men ta em re la ções pes so-
a is. Por isto, ela con ta mi na. E, no caso, é a po pu la ção
que exi ge dos go ver nos o uso de pre ser va ti vos. Por -
que a po pu la ção sabe que a cor rup ção é um mal que
já ca u sou efe i tos co la te ra is em 30 mi lhões de bra si le i-
ros que so bre vi vem aba i xo dos li mi tes da po bre za.

O Sr. Mu ri lo Men des, pre si den te da Cons tru to ra
Men des Jú ni or, em en tre vis ta à re vis ta Istoé, de
14.02.96, afir mou que as pro pi nas po dem che gar a 20%
do fa tu ra men to das em pre sas. Isto sig ni fi ca que um em
cada cin co re a is gas tos em obras pú bli cas se per dem
pe los ra los da cor rup ção, en quan to um em cada cin co
bra si le i ros vive na po bre za e mor re de mi sé ria.
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Esta con ta mi na ção tam bém tem os seus car na-
va is, e se uti li za de fan ta si as como os or ça men tos pú -
bli cos, as con cor rên ci as, as li ci ta ções, as to ma das de
pre ços, que, con tra di to ri a men te, co me tem a imo ra li-
da de de es con der o es sen ci al.

Como um mal que cor rói as es tru tu ras e mina as 
re sis tên ci as, a cor rup ção não pode ser tra ta da como
se fos se, ape nas, fe bre pas sa ge i ra. Há que se ata-
cá-la em suas ca u sas. E, há que se en con trar an tí do to
que im pe ça a sua pro li fe ra ção.

Em, pelo me nos, três mo men tos, a po pu la ção
bra si le i ra en cheu-se de es pe ran ça de que a cor rup-
ção te ria suas ra í zes aba la das. O pri me i ro se deu
com a CPI Col lor/PC. A CPI não ape nas “iso lou o ví -
rus” da cor rup ção, ela cu i dou, tam bém, de afas tá-lo.
Entre tan to, en quan to “pron tuá rio”, o Re la tó rio Fi nal
da CPI Col lor/PC mos trou-se in com ple to e par ci al.
Ou tros ele men tos de in ves ti ga ção de ve ri am ser in clu-
í dos no tra ba lho. Não se to cou, como de ve ria, na
ques tão dos cor rup to res que, cer tos da im pu ni da de,
man ti ve ram sua ação con ta mi na do ra.

A CPI do Orça men to cons ti tui o se gun do mo-
men to. De re pen te, per ce beu-se que o pró prio am bi-
en te onde se in ves ti ga va atos de cor rup ção, tam bém
se acha va con ta mi na do. Pro mo vi da a “auto-cu re ta-
gem” com a cas sa ção e o afas ta men to de par la men-
ta res, pa re cia es tar, ali, a opor tu ni da de de re ve lar à
po pu la ção as ver da de i ras di men sões da cor rup ção
no País. Mas, se per ce beu, tam bém ali, que a cor rup-
ção tem for tes “au to de fe sas” e que não po de ri am ser
trans pos tas no tem po es ti pu la do para a exe cu ção dos 
tra ba lhos da CPI. A op ção foi a de “pu ri fi car” o am bi-
en te e par tir, en tão, para uma in ves ti ga ção pro fun da
so bre os agen tes cor rup to res.

O ter ce i ro mo men to se ca rac te ri zou com a cri a-
ção, pelo en tão Pre si den te Ita mar Fran co, da Co mis-
são Espe ci al de Inves ti ga ção - CEI. Cons ti tu í da por
ci da dãos bra si le i ros de re co nhe ci da pro bi da de e
com pe tên cia, a Co mis são pro du ziu ex ten sa do cu-
men ta ção so bre de nún ci as de des vi os de re cur sos e
de di la pi da ção do pa tri mô nio pú bli co no Bra sil.

Por tan to, já se cons ti tu em su fi ci en tes to dos os
ele men tos in tro du tó ri os à ins ta la ção da CPI dos Cor -
rup to res. Na CPI do Orça men to, in clu si ve, foi apro va-
do Re que ri men to, de mi nha au to ria, que re co men da
a cri a ção da nova Co mis são.

Mas o tí tu lo ide a li za do para a nova CPI, o de in -
ves ti gar “agen tes cor rup to res” não po de ria ser mais
apro pri a do. Os fa tos não só re for ça ram a ro bus tez
das tais “au to de fe sas” da cor rup ção, como ex pli ci ta-
ram o quan to são, igual men te, vi go ro sos os seus
agen tes. Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a CPI foi bom -

bar de a da com a ne ga ti va ou a re ti ra da de as si na tu-
ras. No Se na do Fe de ral, ape sar das 30 as si na tu ras
de Se na do res apos tas ao meu Re que ri men to, a Co -
mis são foi mi na da pela não in di ca ção de in te gran tes
pe los Se nho res Lí de res do PFL e do PSDB.

Ape sar do en ten di men to de que tal la cu na po -
de ria ter sido pre en chi da pelo Se nhor Pre si den te do
Se na do, re cor ren do-se ao Re gi men to Co mum do
Con gres so Na ci o nal, a CPI foi ex tin ta, for mal men te,
em 15.12.95, sem, ao me nos, ser ins ta la da.

Não foi di fe ren te o des ti no da Co mis são Espe ci-
al de Inves ti ga ção do Go ver no Fe de ral, ful mi na da
pelo De cre to nº 1.376, de 19 de ja ne i ro de 1995, um
dos pri me i ros atos do atu al Pre si den te da Re pú bli ca,
que, além de ex tin gui-la, trans fe riu o seu acer vo do cu-
men tal para o Mi nis té rio da Jus ti ça e de ter mi nou que
os pro ce di men tos e in ves ti ga ções so bre atos e fa tos
ali ex pos tos se cons ti tu ís sem de res pon sa bi li da de de
um ór gão su bal ter no do Mi nis té rio da Fa zen da. Tal
do cu men ta ção jaz em al gu ma pra te le i ra, fria e es cu-
ra, da Espla na da dos Mi nis té ri os.

Por tan to, não são fa tos no vos, nem a cor rup ção,
nem as boas in ten ções de in ves ti gá-la. Mas não se
pode ne gar que são, cada vez mais, for tes as bar re i-
ras con trá ri as à des co ber ta de an tí do tos que per mi-
tam ex tir pá-la.

De nada adi an ta o dis cur so de que a cor rup ção
não é, ape nas, fe bre, se, na prá ti ca, ela é tra ta da
como me ros so lu ços. E, no caso, não pa re ce su fi ci en-
te a sa be do ria po pu lar de que so lu ços se cu ram com
água fria ou com sus tos. Por que há que se ba nir a
pos si bi li da de de um “sus to ins ti tu ci o nal”, pois, aí, po -
de rá não ha ver água fria o bas tan te para im pe dir uma
pos sí vel ebu li ção.Nem an tí do to su fi ci en te para evi tar
a de vas si dão. Si nô ni mo de cor rup ção. E de po dri dão.

Eco no mês, di a le to in de ci frá vel para os mor ta is

A re cor rên cia de fa tos li ga dos à eco no mia bra si-
le i ra tem me co lo ca do, nos úl ti mos tem pos, em con ta-
to mais cons tan te com os eco no mis tas. Em pri me i ro
lu gar, con fes so a mi nha di fi cul da de em ter mos lin-
güís ti cos. Pa re ce-me que eles fa lam uma es pé cie de
es pe ran to: mis tu ra da lín gua de suas res pec ti vas ori -
gens, do in glês e de um di a le to in de ci frá vel para os
mor ta is. Tudo in di ca ser o tal do eco no mês. São eva si-
vos. Se ques ti o na dos, re cor rem ao “de um lado, isto;
do ou tro, aqui lo”.

Embo ra so nho da ma i o ria, al guns pou cos bus -
cam es pe ci a li za ção em gran des uni ver si da des fora
do País. Pre fe rem Har vard, Van der bilt ou Man ches ter.
Por isso, es ta be le cem, com seus pa res, um ver da de i-
ro apart he id cur ri cu lar. Du ran te anos, os pa í ses me -
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nos de sen vol vi dos ex por ta ram suas me lho res ca be-
ças para cur sos de mes tra do e de dou to ra do no ex te-
ri or, nor mal men te com bol sas de es tu dos e pas sa-
gens aé re as pa gas com di nhe i ro pú bli co. Afi nal, era o
pró prio País in ves tin do na sua in te li gên cia.

Intri ga-me como este co nhe ci men to de pri me i ro
mun do é re pas sa do para a re a li da de dos pa í ses de
ori gem, quan do do re tor no des tes no vos mes tres e
dou to res. Se o País é ex tre ma men te po bre, de vem
es tar, hoje, em des vio de fun ção. Ou, quem sabe, le ci-
o nan do em al gu ma fa cul da de de ciên ci as eco nô mi cas
lo cal, ali men tan do no vos so nhos de par ti da. Se são de
pa í ses em de sen vol vi men to, as dis pa ri da des re gi o na is
e pes so a is de ren da pro pi ci am-lhes cam po fér til de
atu a ção exa ta men te como eco no mis tas: ali en con tram
re a li da des pró xi mas às de pri me i ro mun do, cu jas eli tes
não são, sig ni fi ca ti va men te, di fe ren tes.

Nes te úl ti mo caso, tra ba lham, nor mal men te,
para os res pec ti vos go ver nos. Fa zem par te das cha -
ma das “equi pes eco nô mi cas”. Aque les que do mi nam
com ma i or fluên cia o eco no mês, vão para os res pec ti-
vos ban cos cen tra is. Afi nal, lá, na ma i o ria das ve zes,
exi ge-se que eles se co mu ni quem, ape nas, en tre si.

Nada é cul pa do aca so. A ge ra ção de no vos eco -
no mis tas plan ta dos em pos tos cha ves dos go ver nos
de pa í ses em de sen vol vi men to foi, cu i da do sa men te,
pre pa ra da no cha ma do pri me i ro mun do. Lá se pro du-
ziu o re ce i tuá rio. Lá se apren deu o eco no mês. Não é à 
toa que, in de pen den te do país e das di fe ren ças lo ca-
is, as cha ma das “me di das eco nô mi cas”, ado ta das
por suas res pec ti vas equi pes eco nô mi cas, são se me-
lhan tes. E to mem “glo ba li za ção”, “de sin de xa ção”,
“pri va ti za ção”, “fle xi bi li za ção”, “ân co ra cam bi al”, “de -
sa que ci men to”, “bo lhas de con su mo”. Aqui, ou na
Argen ti na, no Mé xi co, no Pa ra guai, na Ve ne zu e la, na
Co lôm bia, no Peru... Tudo isto, com seus res pec ti vos
tra de-offs, dis cu ti dos, exa us ti va men te, em “pro ve i to-
sos” bra in stor mings.

Não se tra ta, ape nas, de uma ques tão de lin gua-
gem. O pri mor di al é o con te ú do. E, para que ele seja
as si mi la do, qua se que com pul so ri a men te, pe los pa í-
ses em de sen vol vi men to, tor na ram-se des ne ces sá ri-
as as des gas tan tes e pe sa das pas tas dos re pre sen-
tan tes de agen tes fi nan ce i ros in ter na ci o na is se di a dos
no pri me i ro mun do, a bis bi lho ta rem nos sas con tas e a 
nos di ta rem nor mas e pro ce di men tos. Bas ta im plan-
tá-lo na in te li gên cia de nos sas me lho res ca be ças.
Por tan to, tam bém não é à toa que fo ram, exa ta men te,
es sas me lho res ca be ças as es co lhi das para se aper -
fe i ço a rem nas gran des uni ver si da des do pri me i ro
mun do.

Não im por ta se es tes pa í ses pos su em si tu a-
ções pró xi mas às de Bots wa na, se é pos sí vel “glo ba li-
zar” in te res ses de ci da dãos que se apro xi mam da re -
a li da de da Su í ça. É por isto que se sal vam os ban cos,
mes mo que em de tri men to da fome, da po bre za e da
mi sé ria de mi lhões. Tudo em nome da “cre di bi li da de
do sis te ma fi nan ce i ro”. Tudo em de fe sa da in te gri da de
do sis te ma ca pi ta lis ta. Pode-se man ter, como tal, as
“bots wa nas”, para que vi vam as “su í ças”. Tudo em
nome da cha ma da “glo ba li za ção”.

Não cre io ser ne ces sá rio apren der o eco no mês
para en ten der os eco no mis tas. Acho, ao con trá rio,
que os eco no mis tas de ve ri am ter ma i or sen si bi li da de
po lí ti ca para tra du zir, na prá ti ca, o eco no mês. E isto
sig ni fi ca di zer que a lín gua mais apro pri a da para ex -
pres sar a re a li da de de cada um des ses pa í ses é, com 
cer te za, a lín gua pá tria.

A es sên cia das con tra par ti das

“A Orga ni za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va da Re pú-
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com pre en de a União, os
Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, to dos au -
tô no mos, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção”. O tex to é
da Cons ti tu i ção de Bra si le i ra em seu ar ti go 18. A in -
ter ven ção da União em as sun tos po lí ti co-ad mi nis tra-
ti vos dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral é, a não ser em 
ca sos es pe ci a is, quan do de pos sí ve is ris cos à in te gri-
da de na ci o nal ou quan do as pró pri as uni da des da fe -
de ra ção des cum prem de ter mi na ções cons ti tu ci o na is.

A au to no mia dos Esta dos en se ja-lhe a ado ção
de um pla ne ja men to de mo de lo clás si co, onde a pri -
me i ra e a mais im por tan te eta pa é o co nhe ci men to de
sua pró pria re a li da de, a par tir do qual se di fe rem os
ob je ti vos, as es tra té gi as, as ações e os me ca nis mos
de con tro le e de ava li a ção.

Mas, o que se ob ser var, prin ci pal men te nas
duas úl ti mas dé ca das, foi a to tal in vi a bi li da de des te
mo de lo de pla ne ja men to.A fal ta de re cur sos es ta du a-
is im pos si bi li tou o fi nan ci a men to das ações pro pos-
tas, por me lho res que fos sem os ob je ti vos. O cha ma-
do “pla ne ja men to par ti ci pa ti vo” sur giu, en tão, como
uma so lu ção ca se i ra para mo bi li zar re cur sos la ten tes
dos pró pri os Esta dos. Escu da do na pro pos ta de de-
mo cra ti za ção da ação pú bli ca, o pla ne ja men to par ti-
ci pa ti vo pro cu rou a mo bi li za ção das co mu ni da des di -
re ta men te en vol vi das. Sem des cu rar a im por tân cia,
em ter mos po lí ti cos, des ta mo bi li za ção e as hon ro sas
ex ce ções em ní ve is lo ca is, mais uma vez a fal ta de fi -
nan ci a men to trans for mou este novo mo de lo de pla ne-
ja men to em pe ças de re tó ri ca.

A bus ca de al ter na ti vas de fi nan ci a men to fora
de âm bi to dos es ta dos, prin ci pal men te atra vés de
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agên ci as in ter na ci o na is deu con tor nos ao que se
con ven ci o nou cha mar “pla ne ja men to para a ne go ci a-
ção”. São des ta épo ca as c ca u da lo sas “mis sões” do
Bird, do BID, como ver sões me no res do FMI, a bis bi-
lho tar nú me ros e a di tar re gras e a mo bi li zar equi pes
es ta du a is de pla ne ja men to. Sur gi ram, en tão, os pro -
gra mas de ci da des mé di as, en tre ou tros. Ocor re que
es ses agen tes in ter na ci o na is, se pro pu nham fi nan ci-
ar ape nas ações tí pi cas de in ves ti men tos, em con tra-
par ti da à alo ca ção de re cur sos es ta du a is para cus te-
io. Mais uma vez o es tran gu la men to do or ça men to es -
ta du al in vi a bi li zou es tes pro gra mas. Ou nos ca sos em 
im ple men ta ção os in ves ti men tos fo ram, efe ti va men-
te, re a li za dos, as ações se res trin gi ram, qua se sem -
pre, ao pe río do for mal dos pro gra mas.

Não é a toa que, ain da hoje, não são ra ros os
equi pa men tos li ga dos à edu ca ção, à sa ú de, ao ar ma-
ze na men to de pro du tos agrí co las, fi nan ci a dos com
re cur sos ex ter nos e fe cha dos por fal ta de re cur sos de
ma nu ten ção.

Pior ain da, di fe ren te do pla ne ja men to clás si co
pres su põe au to no mia para im plan tar ações mais con di-
zen tes com a re a li da de lo cal, o “pla ne ja men to para ne -
go ci a ção” re ti rar dos Esta dos a sua ca pa ci da de de ela -
bo rar os seus pró pri os di ag nós ti cos. A re a li da de a ser
trans for ma da não era mais aque la que o pla ne ja men to
es ta du al apon ta va como a mais emer gen te, mas aque le
que me lhor se adap ta va aos exó ge nos. E o pla ne ja dor
em ní vel es ta du al se com por ta va as sim como o mé di co
que, mes mo sa be dor do di ag nós ti co que ates ta va, por
exem plo, pro ble mas in tes ti na is em seu cli en te, re ce i ta-
va-lhe re mé di os cuja te ra pêu ti ca in di ca va do res de ca -
be ça ou no má xi mo, pro ble mas der ma to ló gi cos. Tudo
por que era esse o úni co re mé dio à dis po si ção nas “far -
má ci as do BIRD e do BID. Não tão ra ros, pôr exem plo,
pro gra mas para pe que nos pro du to res ru ra is, em re-
giões tí pi cas de la ti fún dio.

Como se sabe, além de não re ce be rem os re -
cur sos es pe ra dos e de não as sis ti rem às trans for ma-
ções de se ja das, os Esta dos se obri ga ram a in ves tir
seus pró pri os re cur sos es cas sos para o pa ga men to
de “ta xas de com por ta men to”, cal cu la das, iro ni ca-
men te, so bre os va lo res dis po ní ve is para o fi nan ci a-
men to e não uti li za das por fal ta de con tra par ti da ou,
sim ples men te pela im pos si bi li da de de re a li zar as
ações pro pos tas, mu i tas ve zes fru tos de ver da de i ras
tra du ções de ma nu a is dos tais or ga ni zar mos de fi-
nan ci a men to.

Mas, até aqui, ain da não se dis cu tiu, em pro fun di-
da de a ques tão mais cru ci al da ne go ci a ção nos ter mos
aqui ex pos tos: a es sên cia das con tra par ti das, ou seja, o 
que se co lo ca por trás das exi gên ci as de quem fi nan cia.

No caso dos or ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o na is, se -
ria ino cên cia ima gi nar que a se le ção de re giões, de
ações e de es tra té gi as ocor rem ao sa ber do aca so. Os
in te res ses que en vol ve ram tais fi nan ci a men tos com-
põem uma his tó ria ain da pou co ex plo ra do ra.

Pou co se fala, hoje, so bre FMI ou BID. Os jor na is
têm pu bli ca do in clu si ve, que so bram re cur sos nas
car te i ras de fi nan ci a men to des tes or ga nis mos. Atri-
bu iu-se ao fato exa ta men te a in ca pa ci da de dos Esta -
dos fi nan ci a rem no vos cus te i os. Mas, os Esta dos con -
ti nu am ne go ci an do re cur sos.

Os jor na is dão con ta da ne go ci a ção dos Esta -
dos com a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral que atin ge uma
ci fra apro xi ma da de U$1 bi lhão. O que cha ma a aten -
ção mais uma vez, não são os va lo res, dos res pec ti-
vos fi nan ci a men tos nem as cláu su las de ga ran ti as
ne les em bu ti das, mas as “obri ga ções adi ci o na is”, exi -
gi das como con tra par ti da. De mis são de fun ci o ná ri os,
pro i bi ção de no vas con tra ta ções, pri va ti za ção de ban -
cos es ta du a is de ou tras em pre sas es ta ta is são al gu-
mas des tas “obri ga ções”, cu jas lis ta gens atin gem 28
itens em San ta Ca ta ri na, 44 no Rio de Ja ne i ro, 44 em
Mi nas Ge ra is, 47 no Rio Gran de do Sul, e as sim por
di an te.

O en di vi da men to não pa re ce ser o me lhor mo -
de lo de pla ne ja men to es ta du al.Além da ne ces si da de
de sa ber qua is os re mé di os dis po ní ve is, an tes da ela -
bo ra ção do di ag nós ti co, exi ge-se ago ra e a pri o ri, que
o pa ci en te se com pro me ta a se tor nar do a dor de ór -
gãos.

Espe ra-se que o Go ver no Fe de ral não en ca mi-
nhe ao Con gres so Na ci o nal pro pos ta de emen da
Cons ti tu ci o nal que su pri ma a ex pres são “to dos au tô-
no mos” do ar ti go 18 da Cons ti tu i ção Bra si le i ra.

A “re ci pro ci da de” nas cam pa nhas po lí ti cas

É tema re cor ren te na mí dia, prin ci pal men te nos
pe río dos ele i to ra is, a dis cus são que en vol ve as for -
mas de fi nan ci a men to das cam pa nhas po lí ti cas.
Enga nam-se aque les que ima gi nam ter o País uma lei 
ele i to ral es tru tu ra da ca paz de di tar as nor mas para as 
ele i ções em seus di fe ren tes ní ve is e pro pi ci ar uma vi -
são de fu tu ro que ex ce da, sim ples men te, os pe río dos
cor res pon den tes aos res pec ti vos man da tos.

Ao con trá rio, a cada mo men to que an te ce de as
dis pu tas ele i to ra is, evi den cia-se um ver da de i ro al vo-
ro ço em tor no de mu dan ças na lei que re ge rá o pró xi-
mo ple i to. O dis cur so ex plí ci to pro cu ra trans mi tir a es -
pe ran ça de uma ma i or trans pa rên cia e de um ma i or
ri gor na apu ra ção dos gas tos de cam pa nha, quan to
às suas ori gens e ao mon tan te de re cur sos efe ti va-
men te en vol vi dos.
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Na ver da de, o que se co lo ca, no dis cur so po lí ti-
co e nas ex pec ta ti vas da po pu la ção, é a pró pria le gi ti-
mi da de dos seus re pre sen tan tes na for mu la ção das
leis que cons tróem a his tó ria do país, na ten ta ti va de
aper fe i ço ar, cada vez mais, o sis te ma de re pre sen ta-
ção no pro ces so de mo crá ti co.

Entre tan to, a pró pria prá ti ca tem man ti do dis tân-
cia do dis cur so po lí ti co. Na ver da de, o que se per ce be
é que as su ces si vas mu dan ças na lei ele i to ral fa ci li-
tam a adap ta ção dos in te res ses mo men tâ ne os às
pres sões exer ci das pelo po der eco nô mi co.

E, é essa mes ma prá ti ca que tem mos tra do que
fi nan ci ar cam pa nhas po lí ti cas tor nou-se um gran de
ne gó cio, nos dias atu a is. Ne gó cio pa u ta do por con tra-
tos, ain da que in for ma is e que che gam a mo vi men tar
ci fras das mais sig ni fi ca ti vas, a pon to de já se tor nar
há bi to re la ci o ná-las, per cen tu al men te, com o pró prio
Pro du to Inter no Bru to do País.

As CPIs Col lor/PC e a do Orça men to são o re -
tra to mais re cen te de como se ma te ri a li zam os fi nan-
ci a men tos de cam pa nha e das re la ções pro mís cu as
que ocor rem en tre do a do res e to ma do res após as ce -
ri mô ni as de pos se. Não é à toa que as leis ele i to ra is
pa re cem pro pi ci ar ma i o res di fi cul da des a quem pro -
cu ra obe de cê-las do que pu ni ção a quem não as
cum pre. É por isso que as in for ma ções ofi ci a is so bre
cada uma das ele i ções não pas sam, efe ti va men te, de 
um exer cí cio de fic ção.

É bem ver da de, tam bém, que essa não é uma
mar ca que se re gis tra uni ca men te no Bra sil. Já no re -
la tó rio fi nal da CPI Col lor/PC há in for ma ções de que
na Fran ça, por exem plo, os re cur sos des pen di dos nas 
cam pa nhas po lí ti cas pos su em o tra ço da ve lo ci da de.
Lá, os gas tos com as cam pa nhas pre si den ci a is em
1974, 1981 e 1988 su bi ram os de gra us de 40, 150 e
260 mi lhões de fran cos, res pec ti va men te. E, foi a par-
tir des te di ag nós ti co que o par la men to fran cês ado-
tou, em de zem bro de 1994, me di das ra di ca is que pro -
í bem do a ções de pes so as ju rí di cas a can di da tos e
par ti dos po lí ti cos.

O mes mo re la tó rio mos tra que, aqui, a or dem de 
gran de za dos nú me ros tam bém exi ge ma i or re fle xão.
Em 1990, pelo me nos 80 par la men ta res ele i tos para
a Câ ma ra Fe de ral gas ta ram, cada um, mais de um
mi lhão de dó la res. Em 1992, nas ele i ções mu ni ci pa is
das gran des ci da des, es ti ma va-se que o cus to de
cam pa nha para as pre fe i tu ras atin giu os US$ 20 mi -
lhões e a mé dia de gas tos para ele ger cada ve re a dor
não foi in fe ri or a US$ 100 mil. Se es ses da dos es pe-
lham a ver da de, não há como acre di tar nos da dos ofi-
ci a is da úl ti ma cam pa nha pre si den ci al, que de mons-
tram gas tos to ta is, de to dos os can di da tos, da or dem

de US$ 51 mi lhões. Por tudo isso é que o ca pí tu lo de -
di ca do ao fi nan ci a men to de cam pa nhas, tor na do pú -
bli co na que le his tó ri co dia da le i tu ra do re la tó rio da
CPI, prin ci pal men te pelo con tex to ao qual ele se in se-
ria, não me re ceu, da po pu la ção, a de vi da aten ção.

Se os quan ti ta ti vos ve i cu la dos pela im pren sa
são, no mí ni mo, du vi do sos, por não es pe lha rem a re -
a li da de, a ques tão se tor na mais dra má ti ca quan do se 
co nhe ce as for mas de atu a ção dos ver da de i ros do a-
do res de cam pa nha e o que eles exi gem, em tro ca. A
Fo lha de S.Pa u lo, na edi ção de 08 de ou tu bro úl ti mo,
sob o tí tu lo “Fo lha re ve la como em pre i te i ras e ban cos
fi nan ci am o jogo ele i to ral”, ex pli ci ta a pro mis cu i da de
que mar ca as li ga ções en tre os fi nan ci a men tos de
cam pa nha e a alo ca ção de di nhe i ro pú bli co, via or ça-
men to, ru bri ca da exa ta men te pe los res pec ti vos to ma-
do res de tais re cur sos pri va dos. Nun ca é de ma is no -
tar que o qua dro ali di vul ga do é po vo a do por boa par-
te das em pre sas que, se gun do in ves ti ga ções da CPI
Col lor/PC, con tra ta ram as ses so ria fic tí cia do Sr. Pa u-
lo Cé zar Ca val can ti Fa ri as no pe río do an te ri or ao im-
pe ach ment  do Sr. Fer nan do Col lor. Até mes mo o en -
tão pre si den te, em sua de fe sa, ale gou tra tar-se de
“do a ções de cam pa nha”.

Embo ra “doar” sig ni fi que trans fe rir “gra tu i ta men-
te” e “ge ne ro sa men te” a ou tra pes soa a pro pri e da de
de um bem, na prá ti ca es sas con tri bu i ções cons ti tu-
em algo mais que do a ções ge ne ro sas: são ver da de i-
ros in ves ti men tos, cujo re tor no é a in ser ção de emen -
das no or ça men to da União, de in te res se dos “do a do-
res”. A mes ma Fo lha de S.Pa u lo re ve la que, nas úl ti-
mas ele i ções, o cru za men to de in for ma ções so bre
con tri bu i ções de cam pa nha com os da dos da Co mis-
são Mis ta de Orça men to de mons tra que as do a ções
fe i tas a de ter mi na dos par la men ta res fo ram re tri bu í-
das pela apre sen ta ção de emen das para obras de in -
te res se das em pre i te i ras. Isso sem con tar a ques tão
do su per fa tu ra men to das obras pú bli cas. O Ban co
Mun di al es ti ma que, no Bra sil, es tas obras che gam a
cus tar o do bro da que las re a li za das em ou tros pa í ses.
Tam bém não é à toa que o Bra sil foi con si de ra do, re -
cen te men te, o quin to país onde se pra ti ca mais cor -
rup ção, numa lis ta de 41.

Do a ção sig ni fi ca, pois, bem mais que “ge ne ro si-
da de”. Sig ni fi ca ob ter cré di tos fu tu ros jun to àque les a
quem se doou. A “do a ção ge ne ro sa”, mu i to bem ca -
rac te ri za da por Mar cel Ma uss, em seu clás si co
“Ensa io so bre a Dá di va” im põe uma re ci pro ci da de en -
tre “dar”, “re ce ber” e “re tri bu ir”. Impõe obri ga ções múl -
ti plas en tre os par ce i ros en vol vi dos. Fa vo res pas sa-
dos ou por vir fa zem par te des te in trin ca do jogo do
po der onde as ele i ções, mu i tas ve zes, cons ti tu em-se
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no pri me i ro pas so da ca mi nha da rumo à cor rup ção.
Fa vo res ou tros como pre en chi men to de car gos pú bli-
cos, apro va ção de pro je tos de lei trans for man do in te-
res ses in di vi du a is em co le ti vos, são ou tros com pro-
mis sos, obri ga ções que a re ci pro ci da de im põe.

Embo ra o ide al e eti ca men te mais cor re to fos se
que as do a ções ocor res sem a par tir de uma iden ti da-
de de idéi as, de de fe sa de prin cí pi os e de um pro gra-
ma a ser de sen vol vi do, a prá ti ca mos tra que elas se
cons ti tu em em um ver da de i ro ne gó cio, onde o po der
eco nô mi co ofer ta e re ce be, como tro ca, o pas sa por te
para gran des in ves ti men tos.

Não há, por tan to, como ne gar que é ne ces sá rio
en con trar me ca nis mos que per mi tam que o fi nan ci a-
men to de cam pa nhas po lí ti cas de i xe de ser uma das
for mas mais per ver sas de cor rup ção, ao con di ci o nar
o re sul ta do das ele i ções ao uso e ao abu so das es tru-
tu ras de po der eco nô mi co, o que leva à des ca rac te ri-
za ção da le gi ti mi da de das dis pu tas ele i to ra is e à dis -
tor ção da re pre sen ta ção po lí ti ca no pro ces so de mo-
crá ti co.

O que não se ad mi te é o si lên cio com odor de
cum pli ci da de. É ne ces sá rio re pen sar o uso do ver bo
“ne go ci ar”, tão em voga nos úl ti mos tem pos, em
subs ti tu i ção ao de “dis cu tir”, es pe ci al men te no Con -
gres so Na ci o nal. O pró prio Con gres so tem a sua
“obra ina ca ba da”, ao si len ci ar so bre a con ti nu i da de
das in ves ti ga ções so bre os “agen tes cor rup to res”.
Ain da bem que, pelo me nos, a obra di vi na não é ina -
ca ba da. Se o fos se, não exis ti ri am os ho mens...

Mau uso de di nhe i ro pú bli co

De pou co adi an ta o con tro le re mo to da te le vi-
são. Do pri me i ro ao úl ti mo ca nal, o tema é re cor ren te
no no ti ciá rio do ho rá rio no bre: o mau uso do di nhe i ro
pú bli co, jus ti fi ca do pe los res tos de cam pa nha, pela
pro xi mi da de do po der ou, até, pela “aju da de Deus”.

Cre io não ser es sen ci al, no tra ta men to do tema,
ci tar no mes, mes mo que eles te nham po vo a do a im -
pren sa nos úl ti mos tem pos. Não que eu que i ra es que-
cer os es cân da los re cen tes, omi tin do os no mes dos
ines que cí ve is Pa u lo Cé sar, co man dan te Ban de i ra ou
o ou tro Fer nan do. Não que ro e não devo cer car-me do 
va re jo, emen da do pe los anões do or ça men to, ou me
afo gar nos che ques-fan tas mas da Ro si ne te.

São três as ra zões que me le vam a não es pe ci fi-
car ca sos como os do bin go pa u lis ta ou do jogo-do-bi -
cho ca ri o ca. Em pri me i ro lu gar, por que não te nho o
mo no pó lio da pá gi na des te jor nal para lis tar tan tos
no mes e tan tos fa tos. Em se gun do lu gar, por que, por
ser tão re pe ti ti vo, o as sun to po de ria sus ci tar bo ce jos
ali pelo oi ta vo nome ou dé ci mo caso. Em ter ce i ro lu -

gar, por que não devo per sis tir no erro de con si de rar
cada caso ou nome como um fato iso la do. Este, in clu-
si ve, pa re ce ter sido o gran de equí vo co(ou, quem
sabe, a gran de es tra té gia) nas in ves ti ga ções so bre
mal ver sa ção de re cur sos pú bli cos no Bra sil: con si de-
rar que a cas sa ção ou, mes mo, a cô mo da re nún cia do 
“anão” ou a exo ne ra ção do fun ci o ná rio pú bli co al can-
ças sem a ple na mag ni tu de do pro ble ma.

Não se quer me nos pre zar a im por tân cia dos fru -
tos de tais in ves ti ga ções. Nem das mi lha res de fo lhas
de do cu men tos com pul sa dos du ran te os tra ba lhos
das co mis sões de in qué ri to. Mas, não se pode ne gar
que pou co ou nada se co nhe ceu, até aqui, so bre as
ver da de i ras ra í zes da cor rup ção no Bra sil.

Esse pa re ce ser, hoje, o tema cen tral de dis cus-
são na ci o nal. Há, in clu si ve, uma con tra di ção evi den te
quan do se de bru ça so bre ques tão de ta ma nha re le vân-
cia: en quan to os jor na is pa re cem re pe ti ti vos nas man-
che tes diá ri as so bre o mau uso do di nhe i ro pú bli co, é
es cas sa a bi bli o gra fia ca paz de apro fun dar a aná li se
com pre en si va so bre o as sun to. Bas ta re cor rer às pes-
qui sas bi bli o grá fi cas para per ce ber que esse não é um
tema pri o ri tá rio para au to res e edi to ras, nem mes mo
para tra du ções so bre es tu dos de ca sos con si de ra dos,
mun di al men te, em ble má ti cos. Como as edi to ras, cer ta-
men te, ba se i am suas de ci sões so bre no vos lan ça men-
tos em pes qui sas de mer ca do, tudo in di ca que o fre ne si
das man che tes de pri me i ra pá gi na não che ga a des per-
tar a ne ces si da de de um co nhe ci men to mais apro fun-
da do da po pu la ção so bre o tema, pelo me nos da que la
que, ain da, ad qui re li vros.

O que pa re ce di fí cil ne gar é que a cor rup ção se
ins ti tu ci o na li za, cada vez mais, no apa re lho do Esta -
do, ape sar das boas in ten ções des te ou da que le go -
ver nan te ou da su ces são de CPIs. Mais, e pior: a re -
pe ti ção de ca sos de cor rup ção sem se apro fun dar
nas suas ver da de i ras ca u sas e sem pro por me di das
mais se ve ras de com ba te e pu ni ção às prá ti cas cor -
rup tas pa re ce ter in cu ti do na po pu la ção um sen ti men-
to de im po tên cia e uma sen sa ção anes té si ca, que
ten de a mi nar, até, a sua ca pa ci da de de in dig na ção e
de auto-de fe sa, como se fos se na tu ral ou nor mal uma 
cer ta dose de cor rup ção.

Mas, o que, tam bém, ain da não me re ceu a de vi-
da aten ção é a du ra bi li da de do efe i to des sa “anes te-
sia” numa po pu la ção que so fre nas fi las de hos pi ta is
pú bli cos sem re cur sos nem mes mo para com ba ter as
ver da de i ras fe bres, que cho ra a mor te de mi lha res de
cri an ças des nu tri das e mi se rá ve is, que tro ca o lá pis e
o li vro di dá ti co pelo re vól ver e pelo Có di go Pe nal, que
abar ro ta ruas, pra ças, pon tes, vi a du tos e ce las de
car ce ra gem, em um país onde há, cada vez me nos,
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va gas, não só na obra da cons tru ção ci vil ou na ca pi-
na da roça, mas, tam bém, na sala de aula, na ca de ia,
na en fer ma ria ou, até, sob as pon tes.

O mé di co sabe que o con tro le da fe bre não cura
a do en ça; o pro mo tor pú bli co está cons ci en te de que
o ma i or nú me ro de ce las não ex tin gue o cri me e o ar -
qui te to tam bém re co nhe ce que a so lu ção do pro ble-
ma ha bi ta ci o nal não está no alar ga men to de pon tes e
cal ça das ou na pro li fe ra ção de vi a du tos. Assim, tam -
bém, não se com ba te a cor rup ção ape nas com o ata -
que a ca sos iso la dos, numa su ces si va nu me ra ção de
co mis sões es pe ci a is ou de in qué ri to.

Em pri me i ro lu gar, há que se re co nhe cer a exis -
tên cia da cor rup ção e se ter von ta de po lí ti ca para com -
ba ter as suas ca u sas, ani qui lan do es tru tu ras e re des de 
re la ções pes so a is que per mi tem as prá ti cas de cor rup-
ção. Em se gun do lu gar, há que se ob ser var que não há,
ain da, de mo cra cia na dis tri bu i ção dos re cur sos pú bli cos
no Bra sil. O di nhe i ro “do povo e para o povo” se sub me te
a um “re gi me de ex ce ção”: con ti nua a ser, em tese, para 
o povo, mas é, na prá ti ca, para pou cos. E a ra zão prin ci-
pal é que os “go ver nos de mo crá ti cos” se sub me te ram à
“ad mi nis tra ção au to ri tá ria” dos re cur sos. É por isso, por
exem plo, que os re cur sos pú bli cos que fal tam para a
edu ca ção, a sa ú de, a se gu ran ça e o bem-es tar da po -
pu la ção fo ram, aos cân ta ros, para o sis te ma fi nan ce i ro.
No caso, a sa ú de pú bli ca, no seu sen ti do mais am plo, é
tro ca da pela sa ú de fi nan ce i ra dos ban cos, no seu sen ti-
do mais es tri to.

Inde pen den te de go ver nos, o Esta do bra si le i ro
en con tra-se pri va ti za do. E os go ver nan tes pas sa ram
a se cons ti tu ir em ad mi nis tra do res de in te res ses pri -
va dos. E, o que ca u sa ma i or apre en são é que, mes -
mo nos ca sos em que a cor rup ção é ex tir pa da, não
pa re ce se cons ti tu ir, na ver da de, em de fe sa dos in te-
res ses pú bli cos: tra ta-se de in te res ses pri va dos he ge-
mô ni cos ame a ça dos por in tro mis sões de gru pos exó -
ge nos que po de ri am atra ir a aten ção e a ira da opi -
nião pú bli ca. Não é à toa que, nas in ves ti ga ções já
efe ti va das, a fi gu ra dos cor rup tos era mu tan te, mas
se man ti nham as mes mas in di ca ções dos agen tes
cor rup to res. Tam bém não é por aca so que es tes úl ti-
mos man têm-se in có lu mes a qual quer in ves ti ga ção.
O pró prio Esta do cu i da de man tê-los lon ge dos ho lo-
fo tes das in qui ri ções por que, nes te mo men to, eles se
con fun dem: in ves ti gá-los sig ni fi ca ria es can ca rar as
en tra nhas do pró prio Esta do.

É por isso que, re pi to, pro cu ro não in cor rer no
erro de, ape nas, re a vi var, na me mó ria do le i tor, cer tas
fi gu ras que fo ram aco me ti dos pela fe bre da cor rup ção
e po dem, pas sa dos os “in ter va los an ti tér mi cos” das
CPIs, re tor nar, em tem pe ra tu ras ain da mais ele va das,

cor po ri fi ca dos, quem sabe, em ou tros “co man dan-
tes”. As “in fec ções”, en tre tan to, per sis tem in có lu mes
e pe ri gam tor na rem-se “sep ti ce mi as” de di fí cil con tro-
le. No lu gar dos “an ti tér mi cos” há que se pres cre ver,
ur gen te men te, os me lho res “an ti bió ti cos”...

Pre ser var os avan ços da Lei de Li ci ta ções

Há vá ri os me ses, o ti tu lar do Mi nis té rio da Admi -
nis tra ção e Re for ma do Esta do vem di vul gan do a in -
ten ção go ver na men tal de en vi ar ao Con gres so pro je-
to de lei mo di fi can do, subs tan ci al men te, a atu al Lei de 
Li ci ta ções(Lei nº 8.666/93), que, no seu en ten der, é “a
pior lei do mun do”. Obje ti va men te, são apon ta dos
como in con ve ni en tes gra ves des sa lei o au men to do
cus to das com pras e ser vi ços con tra ta dos pelo Esta -
do, a for ma ção de car téis para a co ta ção de pre ços
mu i to su pe ri o res aos de mer ca do, a aqui si ção de
bens e ser vi ços de qua li da de in fe ri or em face da pre -
va lên cia do cri té rio de me nor pre ço no jul ga men to
das pro pos tas e co ta ção de pre ços al tos pe los par ti ci-
pan tes das li ci ta ções em ra zão da de mo ra do Esta do
em hon rar seus com pro mis sos(Jor nal da Tar de de
06-04-96, pág. 6A).

Co nhe ço, nos seus por me no res, a Lei n°
8.666/93, pois fui re la tor, no Se na do Fe de ral, do pro -
je to que lhe deu ori gem. Ape sar do tem po de cor ri do,
ain da las ti mo que o Subs ti tu ti vo que a ele ofe re ci, en -
tão pron ta men te aco lhi do pelo mes mo Se na do, não
te nha me re ci do idên ti co des ti no na Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Afi nal, tra ta va-se de tex to que era fru to de
cri te ri o so tra ba lho de equi pe, pro du zi do a par tir de va -
li o sos sub sí di os co lhi dos em au diên ci as pú bli cas e
ou tros me ca nis mos de es cu ta dos me i os es pe ci a li za-
dos. Con tu do, ain da que per sis ta no en ten di men to de
que o tex to de mi nha au to ria tra ta va mais ade qua da-
men te a ma té ria, ja ma is en dos sa ria as crí ti cas que o
ti tu lar do Mi nis té rio da Admi nis tra ção vem opon do à
Lei de Li ci ta ções.

De iní cio, pa re ce-me in cor re to atri bu ir-se à lei o
au men to de cus tos das com pras e ser vi ços con tra ta-
dos pelo Esta do. Enten do, ao con trá rio, que uma das
vir tu des da nova lei é, pre ci sa men te, co lo car ao al-
can ce do bom ges tor me ca nis mos que im pe dem con -
tra ta ções a pre ços su per fa tu ra dos. Bas ta ve ri fi car que 
a lei em ques tão de ter mi na que já cons te do pró prio
edi tal o cri té rio de ace i ta bi li da de dos pre ços(art. 40,
X), o que im põe à Admi nis tra ção a re a li za ção de pré -
via pes qui sa de pre ços.

Além dis so, ain da nos ter mos da mes ma lei,
cabe à Admi nis tra ção ve ri fi car a con for mi da de de
cada pro pos ta com os pre ços de mer ca do ou, quan do
for o caso, fi xa dos por ór gão com pe ten te, cor ren-
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do-lhe ain da o de ver de des clas si fi car as pro pos tas
des con for mes ou in com pa tí ve is com tais pre ços(art.
43, IV, c/c art. 48, II). 

Por aí se vê que só con tra ta a pre ço su per fa tu ra-
do aque le que efe ti va men te o de se jar. Tan to isso é
ver da de que, pou cos me ses após a pro mul ga ção da
lei, o en tão ti tu lar do Mi nis té rio dos Trans por tes, se -
gun do foi am pla men te no ti ci a do, anun ci ou a sua in-
ten ção de re ne go ci ar os pre ços de boa par te dos con -
tra tos en tão ad mi nis tra dos por aque la pas ta, ao ar gu-
men to de que os pre ços ofer ta dos nas no vas li ci ta-
ções ha vi am ca í do a qua se a me ta de!

Tam bém in con sis ten te, a meu ver, é a ale ga ção
de que a nova lei pro pi ci a ria a for ma ção de “car téis de 
for ne ce do res” a fim de ele var pre ços. Bas ta ver que, a
par de uti li zar os me ca nis mos re fe ri dos no pa rá gra fo
an te ri or, a Admi nis tra ção pode ain da abrir o pra zo de
oito dias para a apre sen ta ção de no vas pro pos tas es -
co i ma das dos ví ci os que mo ti va ram a des clas si fi ca-
ção(art. 48, pa rá gra fo úni co), ou con tra tar di re ta men-
te, aten di das as for ma li da des le ga is, quem ofe re ça
pre ços com pa tí ve is com os pra ti ca dos no mer ca-
do(art. 24, VII).

Tam bém não se sus ten ta a afir ma ção de que o
Esta do é im pe li do a ad qui rir bens e ser vi ços de qua li-
da de in fe ri or em ra zão do jul ga men to das pro pos tas
pelo cri té rio de me nor pre ço. Ora, é ób vio que o ob je to
da li ci ta ção deve ser por me no ri za da men te des cri to
no edi tal, com es pe ci fi ca ção não ape nas dos re qui si-
tos téc ni cos in dis pen sá ve is, mas, prin ci pal men te, dos 
pa drões mí ni mos de qua li da de ace i tá ve is.

O que ocor re, em ver da de, são edi ta is lan ça dos,
de re gra, com des cri ção de fi ci en te do ob je to da li ci ta-
ção, o que de i xa a Admi nis tra ção à com ple ta mer cê
dos ca pri chos dos li ci tan tes.

O mes mo se diga, por fim, do so bre pre ço de cor-
ren te da mora da Admi nis tra ção em sol ver seus com -
pro mis sos. Além de a ca u sa de cor rer ex clu si va men te
do mau fun ci o na men to da Admi nis tra ção, note-se
que a lei im põe como con di ção pré via para a aber tu ra
de li ci ta ção a exis tên cia de pre vi são or ça men tá ria de
re cur sos su fi ci en tes ao adim ple men to das obri ga-
ções a se rem as su mi das(art. 7º, § 2º, III e IV), o que
sig ni fi ca di zer que, sem re cur sos, não há se quer
como ini ci ar o pro ce di men to li ci ta tó rio.

Como se vê, os apon ta dos ma les da Lei nº
8.666/93 de cor rem prin ci pal men te dos pro ble mas ge -
ren ci a is hoje co muns à Admi nis tra ção, que, por não
in ves tir no apri mo ra men to e pro fis si o na li za ção dos
re cur sos hu ma nos ne ces sá ri os, há mu i to se res sen te
da fal ta de bons qua dros, no ta da men te em fun ções

cu jas ta re fas im põem ra zoá vel co nhe ci men to téc ni co,
como é o caso dos pro ce di men tos li ci ta tó ri os.

Enten do que é pre ci so a má xi ma ca u te la ao pre -
ten der in tro du zir qual quer al te ra ção subs tan ci al na
nova Lei de Li ci ta ções, pois, em bo ra pos sa apre sen-
tar even tu a is in con ve ni en tes, con tém ela, ine ga vel-
men te, va li o sos avan ços se com pa ra da ao an ti go De -
cre to-lei nº 2.300/86. 

Um des ses avan ços está na li vre con cor rên cia
ins ta u ra da a par tir de sua pro mul ga ção, es pe ci al men-
te por que não são mais ad mis sí ve is exi gên ci as des -
ca bi das na fase de ha bi li ta ção dos li ci tan tes, como
ocor ria com as an ti gas so li ci ta ções de apre sen ta ção
dos fa mi ge ra dos “ates ta dos de ca pa ci da de téc ni ca”,
ob je to de opor tu no veto do Pre si den te Ita mar Fran co.

Alte rá-la im pen sa da men te, da for ma e pe los
mo ti vos até ago ra ale ga dos, é so bre tu do le gi ti mar no -
vos aten ta dos ao bem pú bli co, res sus ci tan do an ti gas
for mas de as sal to ao Erá rio.

A mor te do ho mem que sa bia de ma is

Escre vo es sas li nhas no mo men to em que ain da
pa i ram sé ri as dú vi das so bre a au to ria do cri me que
eli mi nou o mais com ple to ar qui vo de in for ma ções da
his tó ria re cen te da cor rup ção no País. Sei que, mais
ho ras, me nos dias, é pos sí vel que o nome do as sas si-
no do Sr. P. C. Fa ri as ve nha a eco ar nas sa las de mi -
lhões de te les pec ta do res, ávi dos por de ci frar mais
este fi nal in fe liz.

Não sa be mos qua is fo ram os re a is mo ti vos que
le va ram à con su ma ção do fato mas es tou cer to que
ra zões ha vi am para si len ci ar “o ho mem que sa bia de -
ma is”. Para mu i tos, mais im por tan te que o co ra ção
emu de ci do pela bala que atin giu o Sr. P. C., é a sua
mor te ce re bral.

Se por cri me pas si o nal – o que não acre di to – ou 
por mo ti vo tor pe, P.C. é , hoje, um ar qui vo mor to. O si -
lên cio que hoje jaz no Cam po das Flo res, em Ma ce ió,
é o mes mo de inú me ras sa las fri as, onde des can sam
em paz não me nos vo lu mo sas pas tas que um dia o pó
irá se pul tar. São in qué ri tos cuja ca u sa mor tis é, qua se
sem pre, a es cle ro se múl ti pla do po der pú bli co, de bi li-
ta do pre co ce men te por es for ço re pe ti ti vo e que te i ma
em trans for mar ta pe tes em tum bas.

As CPI’s PC/Col lor e do Orça men to cu i da ram de
le van tar as bor das des te ta pe te como que numa “pe rí cia”
do es que le to da cor rup ção no Bra sil. Atra vés da que bra
do si gi lo ban cá rio, mon tou-se o “cor rup to gra ma”.

De po is de cas sa do o Pre si den te, sob a cul pa de
“man dan te”, em ato con tí nuo à pos se, o Sr. Ita mar
Fran co cri ou a Co mis são Espe ci al de Inves ti ga ção
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para apu rar to dos os atos le si vos ao Pa tri mô nio e aos
re cur sos pú bli cos. A CEI era com pos ta de ci da dãos
de ili ba da re pu ta ção e de re co nhe ci da com pe tên cia
em suas áre as de atu a ção. Insus pe i tos, de bru ça ram
so bre mi lha res de pá gi nas de do cu men tos, ou vi ram
de ze nas de pes so as e pro du zi ram aná li ses e re co-
men da ções em to dos os ní ve is. Para a CEI, a cor rup-
ção ja ma is po de ria ser tra ta da, ape nas, como mais
uma pá gi na vi ra da.

Não se sabe, ao cer to, quem par ti ci pou das ce ri-
mô ni as pós tu mas de ar qui va men to da do cu men ta ção
pro du zi da pela CEI. Sabe-se, ape nas, que ela é, hoje, 
mais um ar qui vo mor to e, até aqui, fo ram vãs as ten ta-
ti vas de sua exu ma ção. Mais do que isso, não se tem
co nhe ci men to exa to de onde ela usu frui da des me re-
ci da paz.

Tal e qual o des ti no da do cu men ta ção da CEI,
em al gum lu gar do Se na do Fe de ral tam bém des can-
sa o acer vo con sul ta do e pro du zi do du ran te as duas
CPI’s mais im por tan tes ins ta la das no Con gres so Na -
ci o nal. São in for ma ções que pro pi ci a ram a de ci são
his tó ri ca do im pe ach ment e a cas sa ção de par la men-
ta res cúm pli ces nos atos de cor rup ção no or ça men to
pú bli co. Mas, to das as in ves ti ga ções de ram con ta de
que fal ta va, ain da, a “CPI dos Man dan tes”.

Foi exa ta men te este o es pí ri to que me pro pi ci ou
ener gi as para a co le ta de as si na tu ras ne ces sá ri as à
ins ta la ção da “CPI dos Cor rup to res”. Re co men da da
por vo ta ção unâ ni me e cons tan te do Re la tó rio Fi nal
da “CPI do Orça men to”, tal CPI se fun da men ta ria,
por tan to, em fa tos mais do que de ter mi na dos.

Mas, os mes mos in te res ses que se pul ta ram a
do cu men ta ção da CEI e, quem sabe, o Sr. PC Fa ri as,
cu i da ram de abor tar a CPI dos Cor rup to res. Não fo-
ram in di ca dos to dos os seus in te gran tes, isto é, não
se de sen vol veu por ab so lu ta fal ta de mem bros.

Como já dis se, ain da não sei quem ma tou o Sr. 
PC Fa ri as. Mas sei que so bram mo ti vos para o seu
si lên cio eter no. Sei, tam bém, que são os mes mos
que con de na ram os tra ba lhos da CEI ao es que ci-
men to, que ca la ram a CPI dos Cor rup to res e ou tras
in ves ti ga ções so bre fa tos cada vez mais re cor ren-
tes na mí dia.

Mas, eu ain da sei que a im pu ni da de tem como
con tra pon to a in dig na ção. Como na TV, a po pu la ção
bra si le i ra está a exi gir, cada vez mais, des fe chos e, con -
se qüen te men te, quer de ci dir so bre os fi na is. E, como se 
per ce be nas ruas, nas pra ças e nas es qui nas, a po pu la-
ção tam bém está cons ci en te de que a cor rup ção é uma
no ve la cu jos ca pí tu los se ar ras tam re pe ti ti va men te e
que, por tan to, “não vale a pena ver de novo”.

Pri va ti za ção da Com pa nhia Vale do Rio Doce

O pa rá gra fo pri me i ro do ar ti go 13 da Cons ti tu i-
ção de 1988 dis põe que são sím bo los da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil a ban de i ra, o hino, as ar mas e o
selo na ci o na is. No ca pa ce te do cor re dor, na ca mi sa
do atle ta, na far da do mi li tar e na voz “dos fi lhos des te
solo” está o Bra sil, re pre sen ta do nas co res que sim -
bo li zam suas ma i o res ri que zas.

Ao lon go dos tem pos, o País foi in cor po ran do
ou tros em ble mas, ver da de i ros no vos sím bo los na ci o-
na is que re pre sen tam a luta, a so be ra nia e a pró pria
his tó ria de um povo. São exem plos tí pi cos o Ban co do
Bra sil, a Pe tro brás, a Com pa nhia Vale do Rio Doce,
cu jas ban de i ras sem pre sus ci ta ram os mais for tes
sen ti men tos de na ci o na li da de. Mu dar es tes sím bo los
re quer o en vol vi men to de toda a po pu la ção. É por isso 
que ve nho de fen den do, na tri bu na do Se na do, a ins ti-
tu i ção do re fe ren dum, fór mu la atra vés da qual a so ci-
e da de pode ex ter nar o seu pen sa men to na que les as -
sun tos con si de ra dos es sen ci a is.

Este ins ti tu to se re for ça no re gi me pre si den ci a-
lis ta, onde to dos os re pre sen tan tes da po pu la ção são
ele i tos por pra zo de ter mi na do, di fi cul tan do a ex pli ci ta-
ção da von ta de po pu lar e a con se qüen te le gi ti mi da de
de pro pos tas de ação. O mun do ofe re ce ri cos exem -
plos da prá ti ca do re fe ren dum. Em pas sa do re cen te, o 
Tra ta do de Ma as trich foi am pla men te dis cu ti do nos
pa í ses do Mer ca do Co mum Eu ro peu. Na Itá lia, a
ques tão do abor to me re ceu o de vi do de ba te com a
po pu la ção, en tre ou tros ca sos.

Como se sabe, uma das dis cus sões mais im-
por tan tes que ocor re hoje no País re fe re-se ao Esta -
do Bra si le i ro, quan to ao seu pa pel e ao seu ta ma nho.
O prin ci pal mar co le gal re la ti vo ao tema se con so li dou
na Lei nº 8.031, que cri ou o Pro gra ma Na ci o nal de
De ses ta ti za ção. Como re sul ta do, fo ram pri va ti za dos
os se to res si de rúr gi co, pe tro quí mi co e de fer ti li zan tes.
Não há como ne gar que o de ba te so bre tema de ta -
ma nha re le vân cia se cir cuns cre veu aos li mi tes dos
ga bi ne tes téc ni cos. À po pu la ção cou be, ape nas, in-
for ma ções mu i tas ve zes ma qui a das em pe ças pu bli-
ci tá ri as bem pro du zi das e, nem sem pre, pou co ten-
den ci o sas.

Pas sa da a pri me i ra eta pa das de ses ta ti za ções,
o País se de bru ça, hoje, so bre uma ques tão de fun da-
men tal im por tân cia: a pri va ti za ção da Com pa nhia
Vale do Rio Doce, a CVRD.

A dis cus são so bre a pro pos ta de pri va ti za ção da 
CVRD não pode ser des vi a da para as pec tos me ra-
men te quan ti ta ti vos, ex tra í dos de in di ca do res fri os e
de ter mi na dos pela tec no cra cia. A CVRD, en quan to

17650 Qu in ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL618     



em pre sa em ble má ti ca, é par te in te gran te do de sen-
vol vi men to do pró prio País e, em nome da po pu la ção,
ma ni pu la ma te ri a is es tra té gi cos para a con so li da ção
de sua so be ra nia. A pri va ti za ção da CVRD sig ni fi ca,
para mim, pri va ti zar o sub so lo bra si le i ro. Sig ni fi ca a
for te pos si bi li da de de abrir mos mão de nos sas re ser-
vas de fer ro, ouro, man ga nês, ba u xi ta, po tás sio, co -
bre, ca u lim, pra ta, ti tâ nio, en tre ou tros me ta is no bres.
Sig ni fi ca, tam bém, in ter rom per pro gra mas de de sen-
vol vi men to re gi o nal e so ci al im ple men ta dos pela em -
pre sa, que alo ca par te de seu lu cro lí qui do nas áre as
de in fluên cia dos mu ni cí pi os onde atua.

É por isso que os nú me ros da Vale não se li mi-
tam aos seus as pec tos pu ra men te quan ti ta ti vos. São
nú me ros que as su mem di men sões eco nô mi ca, so ci al
e po lí ti ca.

A Vale do Rio Doce é, com cer te za, o ou tro
nome do Bra sil, pois ela é a guar diã de ri que zas na ci-
o na is es tra té gi cas das qua is as gran des po tên ci as
são, sen si vel men te, ca ren tes. A Vale con ta bi li za, em
nome do povo bra si le i ro, em to ne la das: 41,2 bi lhões
de mi né rio de fer ro; 1,1 bi lhão de ba u xi ta; 1,2 bi lhão
de co bre; 131 mi lhões de man ga nês; 65 mi lhões de
ca u lim; 563 de ouro, fora as des co ber tas mais re cen-
tes, além de enor mes re ser vas de po tás sio, ti tâ nio,
nió bio, etc. São 36 em pre sas con tro la das ou co li ga-
das, mais as par ti ci pa ções mi no ri tá ri as. Pro duz qua -
se um ter ço do mi né rio de fer ro do mun do, é a ma i or
pro du to ra de ouro da Amé ri ca La ti na, pos sui duas fer -
ro vi as que so mam 7% da ma lha fer ro viá ria do País,
mas so bre cu jos tri lhos são trans por ta dos dois ter ços
da car ga fer ro viá ria bra si le i ra. Res pon de por 40% do
mo vi men to por tuá rio na ci o nal, os na vi os da Do ce na-
ve trans por tam 30 mi lhões de to ne la das de car ga por
ano. Suas flo res tas co mer ci a is se es ten dem por 560
mil hec ta res de ter ras bra si le i ras. Do ou tro lado, os
Esta dos Uni dos, os pa í ses eu ro pe us e o Ja pão são,
to tal ou qua se to tal men te, de pen den tes de nió bio,
man ga nês, alu mí nio, ti tâ nio, es ta nho, co bre, co bal to,
cro mo, pla ti na, ní quel... Des te lado, a Vale (ou o Bra -
sil) ain da não se per mi tiu co nhe cer os mon tan tes de
suas gi gan tes cas re ser vas mi ne ra is. Sabe-se, en tre-
tan to, que so men te as re ser vas de mi né rio de fer ro,
sob a res pon sa bi li da de da Vale do Rio Doce, ga ran-
tem o con su mo, em ní ve is atu a is, até a Copa do Mun -
do de 2.398.

Fica evi den te que a CVRD, ape sar des tes nú-
me ros gran di o sos, não pode ser re pre sen ta da, aos
olhos do pú bli co, pelo pa qui der me que deu pu bli ci da-
de aos le i lões de pri va ti za ção, em pe río do re cen te.
Tra ta-se de uma em pre sa lu cra ti va, es tra té gi ca, que
ala van ca o de sen vol vi men to re gi o nal.

São es tas as ra zões que res pal dam a mi nha
pos tu ra con trá ria à pri va ti za ção da Com pa nhia Vale
do Rio Doce, nos ter mos pro pos tos. Cur vo-me, úni ca
e ex clu si va men te, se esta não for a von ta de po pu lar.
E, é aí que se jus ti fi ca e se re for ça a pro pos ta de con -
sul ta ao povo bra si le i ro. Afi nal, pri va ti zar a CVRD sem 
ou vir a po pu la ção se ria o mes mo que, à sua re ve lia,
tro car o ama re lo da ban de i ra ou su pri mir o “gi gan te
pela pró pria na tu re za” do hino.

1996 - O ano dos ban cos

Para as ins ti tu i ções pú bli cas, pa re ce não exis tir
o ci da dão bra si le i ro na sua in te i re za. Ele é o do en te
para o Mi nis té rio e as Se cre ta ri as de sa ú de, o anal fa-
be to para os ór gãos en car re ga dos da edu ca ção, o
de sem pre ga do para os res pon sá ve is pelo tra ba lho, e
as sim por di an te. Para es tas ins ti tu i ções, tudo in di ca
que se per deu a idéia ho ri zon tal de ci da dão e se as -
su miu, fren te a ele, uma pos tu ra ver ti cal, en quan to
ca ren te. E, as sim, o ci da dão, com to dos os seus di re i-
tos fun da men ta is, pas sa a ser o ca ren te de sa ú de, de
edu ca ção, de em pre go pro du ti vo, de ali men ta ção, de
se gu ran ça, de pen den do do “bal cão” onde se iden ti fi-
que.

Com isso, os gran des pro ble mas na ci o na is pas -
sam a ser en ca ra dos, tam bém, como fa tos iso la dos e, 
como tal, ques tões con jun tu ra is, pas sí ve is de in ter-
ven ção com o anún cio de no vos pro gra mas se to ri a is.
E a im plan ta ção des tes pro gra mas, cu jos re cur sos
ten dem a per ma ne cer, em par ce la sig ni fi ca ti va, na
ma nu ten ção da pró pria má qui na ad mi nis tra ti va, re a li-
men tam a pos tu ra ma qui a vé li ca de di vi dir o ci da dão
em su pos tas di fe ren tes ca rên ci as.

O que é mais pre o cu pan te é que essa pos tu ra
não se li mi ta aos ór gãos que se as su mem como se to-
ri a is. O pla ne ja men to bra si le i ro, em to dos os ní ve is,
tem sido, prin ci pal men te nos úl ti mos anos, mío pe e
seg men ta do. Assim, pa re ce não ha ver, para o Go ver-
no, cor re la ção en tre a ques tão dos sem ter ra e a cri se
eco nô mi ca, as en de mi as e epi de mi as e a fal ta de sa -
ne a men to bá si co, a ren da fa mi li ar e o anal fa be tis mo.
Pior ain da, à bus ca de mais re cur sos no Pla ne ja men-
to, os ór gãos se to ri a is che gam a dis pu tar os “ca ren-
tes”, por que, aí, an tes de se rem ci da dãos, eles são in -
di ca do res es ta tís ti cos que jus ti fi cam ma i o res fa ti as do 
“bolo” or ça men tá rio. E isso ali men ta o tal cír cu lo vi ci o-
so da se to ri a li za ção.

Mas, são exa ta men te os mais re cen tes da dos
es ta tís ti cos que de vem es tar pre o cu pan do os to ma-
do res de de ci são na es fe ra pú bli ca. Por que os nú me-
ros di zem por si mes mos. E por que a cri se eco nô mi-
ca agu ça, nas pes so as, a sua per cep ção en quan to
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ci da dãos, isto é, elas pas sam a sen tir-se em uma di -
men são mais com pre en si va e, prin ci pal men te, mais
co le ti va.

É por isso que os go ver nos não po dem in sis tir
na con tra-mão da his tó ria, sob pena de se rem abal ro-
a dos pe los nú me ros que a ilus tram. O país mu dou de
pis ta e os go ver nos te i mam em man ter-se, ape nas,
nos des vi os.

São mi lhões de de sem pre ga dos, ví ti mas de
uma cri se ain da mal di men si o na da. São qua se qua -
ren ta mi lhões de bra si le i ros que não co mem, não se 
ves tem e nem mo ram ade qua da men te, qua se a me -
ta de de les mi se rá ve is, que não têm nem mes mo o
que co mer, ves tem-se de tra pos e vi vem ao de sa bri-
go das pon tes.

Aliás, pa re ce não ha ver mais es pa ço su fi ci en-
te, nem mes mo sob as pon tes e os vi a du tos. Os da -
dos da Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li-
os - PNAD, ela bo ra da pelo IBGE, em 1993, e so-
men te ago ra di vul ga da, me re cem re fle xão.

Nos três anos que se pa ram esta pes qui sa da
an te ri or (1990), qua se 4,5 mi lhões de pes so as se
so ma ram à ca te go ria dos “ocu pa dos”, mais de 90%
de les na agri cul tu ra. Isso sig ni fi ca uma re ver são na
ten dên cia ob ser va da em qua se meio sé cu lo de his-
tó ria do País.

Até o iní cio des ta dé ca da, as lu zes da ci da de
atra íam. Hoje, elas an dam as sim como na pe num-
bra. Por tan to, se há qua se 17 mi lhões de fa min tos (e 
ou tros tan tos mal ali men ta dos), se há es cas sez de
ali men tos, se o País os ten ta a dá di va de pos su ir to-
dos os mi cro cli mas do pla ne ta, se as mi gra ções in-
ter nas se re ver tem no sen ti do ur ba no-ru ral, se a cul -
tu ra ori gi ná ria da po pu la ção bra si le i ra é ru ral e se o
de sem pre go é o gran de fan tas ma que ron da qua se
to dos os la res bra si le i ros, não se ria ló gi co que a ma -
i or par ce la dos re cur sos pú bli cos dis po ní ve is fos sem
car re a dos para o in cen ti vo à pro du ção agrí co la?

Se gun do a mes ma PNAD, qua se a me ta de da
po pu la ção que re tor nou para o cam po en con tra-se
na ca te go ria dos “não-re mu ne ra dos”, o que é re for-
ça do pela di mi nu i ção do nú me ro de “as sa la ri a dos
ru ra is”. Isso sig ni fi ca que, apro xi ma da men te, dois
mi lhões de tra ba lha do res ou se trans for ma ram em
“uni da des fa mi li a res de pro du ção”, à es pe ra de uma 
me lhor al ter na ti va, ou tro ca ram as pon tes e os vi a-
du tos pe las mar gens das es tra das. Isso tam bém
não jus ti fi ca ria pri o ri zar re cur sos para a agri cul tu ra?

Tudo in di ca que a des tru i ção de em pre gos ur -
ba nos está li ga da a ca u sas es tru tu ra is, di fe ren te-

men te de ou tros pe río dos an te ri o res de cri se, ca rac-
te ri za dos por de sem pre gos cí cli cos. Ain da isso não
ins ti ga ria o go ver no fe de ral a co lo car a agri cul tu ra
como pri o ri da de na ci o nal?

Não pa re ce, a não ser no dis cur so. “1996 é o
ano da agri cul tu ra” foi a man che te dos jor na is de 23
de fe ve re i ro úl ti mo, ba se a da no pro gra ma “Pa la vra
do Pre si den te” do dia an te ri or. Pois bem, o “ano da
agri cul tu ra” che ga ao fi nal com uma sa fra de grãos
qua se 10% me nor do que a do pe río do an te ri or,
com um de crés ci mo de área cul ti va da de 4% em re -
la ção ao úl ti mo ano agrí co la e uma que da de pro du-
ti vi da de em tor no de 2,5%.

É ina cre di tá vel e, até, in con ce bí vel que o “país
de to dos os mi cro cli mas”, im por te, no seu “ano da
agri cul tu ra”, ar roz, fe i jão, mi lho, tri go e ou tros ali-
men tos bá si cos. Pior: em 1989, ano an te ri or ao pe-
núl ti mo le van ta men to da PNAD, a área agrí co la cul -
ti va da no Bra sil era da or dem de 54,8 mi lhões de
hec ta res. Em 1993, quan do da úl ti ma pes qui sa,
esse nú me ro caiu para 45,2 mi lhões. Por tan to, no
mes mo pe río do em que qua tro mi lhões de tra ba lha-
do res bra si le i ros pro cu ra vam no vas ocu pa ções no
cam po, en xo ta dos pelo de sem pre go nas ci da des, a
área cul ti va da de cres ceu qua se dez mi lhões de hec -
ta res. Tra ta-se, por tan to, de uma re la ção in ver sa e
per ver sa.

O erro tal vez es te ja nas man che tes dos jor na-
is. O me lhor tí tu lo de ve ria ser “1996 é o ano dos
ban cos”. Ou, quem sabe, no sig ni fi ca do da si gla. O
PROER não é o Pro gra ma de Re cu pe ra ção Orga ni-
za da da Eco no mia Ru ral. Mes mo por que, se o fos-
se, não se ri am li be ra dos, até aqui, os R$ 13,3 bi-
lhões para re cu pe rar a agri cul tu ra bra si le i ra. E, se
isso ocor res se, se ri am uti li za dos to dos os me i os de
co mu ni ca ção para dar re tum bân cia ao fato, ob vi a-
men te, em ho rá rio fora da ca la da de uma no i te de
sex ta-fe i ra.

Pelo vis to, o pro du tor ru ral bra si le i ro con ti nu a rá
a ser, ain da por mu i to tem po, o ca ren te de sa ú de para
o Mi nis té rio da Sa ú de, o ca ren te de edu ca ção para o
Mi nis té rio da Edu ca ção, o ca ren te de tra ba lho para o
Mi nis té rio do Tra ba lho. Para os ban que i ros, pa re ce
não ser ne ces sá rio cri ar um novo Mi nis té rio dos Ban -
cos. Se ria, ape nas, uma ques tão de no men cla tu ra.

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, numa opor tu na ini ci a ti va do Tri bu nal
de Con tas da União (TCU), por sua Se cre ta ria de
Fis ca li za ção de De ses ta ti za ção, da Se cre ta ria-Ge ral
de Con tro le Exter no, aca bam de ser di vul ga das re le-
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van tes in for ma ções so bre os se to res elé tri co, de pe -
tró leo e gás na tu ral, sub me ti dos ao con tro le ex ter no
das Agên ci as Re gu la do ras.

Con for me es cla re ce o Mi nis tro Val mir Cam pe lo,
Pre si den te da que la Cor te, a gran de dis cus são so bre o 
de sem pe nho da que les ór gãos é re ve la do ra do com-
ple xo de sa fio pos to ante o Esta do, so bre tu do quan to
à de fi ni ção das re la ções go ver na men ta is com as
em pre sas pres ta do ras de ser vi ços pú bli cos e a so-
ci e da de.

O Tri bu nal, fren te às mu dan ças da ges tão pú -
bli ca, atua, de for ma in ten sa, no con tro le ex ter no
da de le ga ção des ses ser vi ços. Para tan to, cri ou e
man tém, des de 1998, a Se cre ta ria de Fis ca li za ção
de De ses ta ti za ção (SEFID), uni da de téc ni ca in cum-
bi da do exa me dos pro ces sos de pri va ti za ção e do
con tro le das ati vi da des dos ór gãos re gu la do res.

A fis ca li za ção des ses pro ces sos é exer ci da
com am pa ro no sis te ma de con tro le es ta be le ci do
pela Car ta Mag na, obe de cen do a prá ti cas in ter nas
con sa gra das, e em res pe i to, igual men te, às di re tri-
zes uni ver sa is es ta be le ci das pela Orga ni za ção
Inter na ci o nal das Enti da des Fis ca li za do ras Su pe ri-
o res (INTOSAI).

O Tri bu nal, nes se pro ces so, es ta be le ceu mé -
to dos es pe cí fi cos de con tro le, di re ci o na dos ao
acom pa nha men to das pri va ti za ções, con ces sões,
per mis sões e au to ri za ções de ser vi ços es ta ta is,
nas eta pas de ou tor ga e acom pa nha men to dos
con tra tos, as sim ga ran tin do, quan do for o caso, a
prá ti ca de me di das de cor re ção jul ga das ne ces sá-
ri as.

Ade ma is, o TCU de sen vol ve, com a co la bo ra-
ção de ór gãos in ter na ci o na is, o pro ces so de aper -
fe i ço a men to dos me ca nis mos de con tro le, con tri bu-
in do, de for ma cada vez mais cons tru ti va, para o
aper fe i ço a men to da Admi nis tra ção Pú bli ca.

Assim, acom pa nha os se to res res pon sá ve is pe -
los ser vi ços de ener gia elé tri ca; te le co mu ni ca ções;
cor re i os; por tos; ro do vi as, fer ro vi as; trans por tes de
pas sa ge i ros in te res ta du a is e in ter na ci o na is; por tos
se cos; pe tró leo e gás na tu ral. A va ri e da de e com ple-
xi da de des sas áre as, como é fá cil per ce ber, de ter mi-
nam a uti li za ção de equi pes téc ni cas al ta men te es pe-
ci a li za das, que, por sua vez, re que rem to tal em pe nho
das áre as de ca pa ci ta ção de pes so al.

Entre ou tras im pro pri e da des, ob ser vou-se
que o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca
“não tem atu a do como pro po si tor de uma po lí ti ca
ener gé ti ca in te gra da” e que fal ta “pla ne ja men to da

in dús tria do pe tró leo”, bem como uma po lí ti ca que
ori en te a ex plo ra ção e pro du ção de pe tró leo e gás
na tu ral.

No se tor elé tri co, ve ri fi cou-se “fal ta de trans-
pa rên cia no pro ces so de re vi são ta ri fá ria pe rió di ca”
e de “afe ri ção dos da dos for ne ci dos pelo con ces si-
o ná rio para a de fi ni ção da base re mu ne ra tó ria uti li-
za da na re vi são”. Além dis so, re gis tra ram-se “in-
con sis tên ci as no cál cu lo do cus to de ca pi tal” e a
“ine xis tên cia de me ca nis mos de re pas se, aos con-
su mi do res, do ga nhos au fe ri dos com re ce i tas al ter-
na ti vas ao ob je to da con ces são”.

A pu bli ca ção re fe re-se, fi nal men te, à ne ces si-
da de de “apri mo ra men to do mé to do de cál cu lo do
pre ço de ou tor gas”; de “apri mo ra men to do pro ces-
so ad mi nis tra ti vo re la ti vo à apli ca ção de pe na li da-
des aos con ces si o ná ri os”; e de re vi são das “me tas
cons tan tes do con tra to de ges tão União-ANEEL, a
fim de que os in di ca do res pas sem a re fle tir pro du-
tos e não pro ces sos”.

Em re su mo, com a opor tu na pu bli ca ção de “O 
Con tro le Exter no das Agên ci as Re gu la do ras”, com -
pre en den do, como dis se mos, os se to res elé tri co,
de pe tró leo e gás na tu ral, a Cor te de Con tas do
País ofe re ce ines ti má vel co la bo ra ção, quer para o
con tí nuo aper fe i ço a men to da ati vi da de re gu la tó ria
do Po der Pú bli co, quer para o pro ces so de cres ci-
men to de áre as de fun da men tal im por tân cia para o
de sen vol vi men to do País. 

Era o que tí nha mos a di zer.

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 o ar ti go “Eu me
ele jo, nós tun ga mos, eles pa gam”, de au to ria do
co lu nis ta Elio Gas pa ri, pu bli ca do no jor nal O Glo-
bo, edi ção de 9 de ju lho do cor ren te.

O tex to, que so lici to seja in se ri do nos Ana is do 
Se na do, des ta ca como os tra ba lha do res da ini ci a ti va
pri va da se rão pre ju di ca dos pela re for ma da pre vi-
dên cia, mu i to em bo ra o go ver no Lula in sis ta em di-
zer que isto não acon te ce rá.

O ar ti go, 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.)

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  10 17653    621ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



17654 Qu in ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL622     



O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. 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 o ar ti go pu bli ca do no jor nal O Esta do
de S.Pa u lo, de 27 de ju nho do cor ren te, in ti tu la do “O
que ex pli ca o dé fi cit cres cen te do INSS”. 

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 é
opor tu na e ser ve, in clu si ve, para aler tar que gran de
res pon sá vel pelo dé fi cit nas con tas pre vi den ciá ri as
não foi o re a jus te do sa lá rio mí ni mo, como ale ga o Mi -
nis té rio da Pre vi dên cia, mas sim a que da da re ce i ta,

em fun ção do cres ci men to do de sem pre go e a di mi-
nu i ção da ren da dos tra ba lha do res.

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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. 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 o edi to ri al “Clas se mé dia em re ti ra da”, pu -
bli ca do no jor nal Zero Hora, edi ção de 7 de ju lho do
cor ren te ano.

O tex to, que so li ci to seja in se ri do nos Ana is do
Se na do, com pro va a im por tân cia do jor nal Zero Hora
para a for ma ção da opi nião pú bli ca, so bre tu do nos
Esta dos do sul.

De se jo, ain da, tra tar de ou tro as sun to, Sr. Pre si-
den te.

Lo ca li za da no li to ral nor te de San ta Ca ta ri na, a
ci da de de Ita jaí com ple tou nes te mês 143 anos de
his tó ria e pre ser va ção da cul tu ra aço ri a na, sem per -
der a jo vi a li da de que cer ca as gran des ci da des. É
uma ci da de de con tras tes, onde a ar qui te tu ra mo der-
na con vi ve har mo ni o sa men te com pré di os do iní cio
do sé cu lo pas sa do.

A ci da de ofe re ce atra ções para os mais di fe ren-
tes ti pos de tu ris tas, des de os que bus cam os en can-
tos das pra i as até os que pre fe rem his tó ria e cul tu ra. A
he ran ça aço ri a na é mar can te na gas tro no mia e no ar-
te sa na to. Em ou tu bro, as aten ção são vol ta das à Fes -
ta Por tu gue sa e do Pes ca do: a Ma re ja da atrai mi lha-
res de tu ris tas du ran te os mais de 15 dias de fes ta
com mu i ta co mi da, mú si ca e dan ça tí pi cas.

Ita jaí está se con so li dan do, aos pou cos, como
rota dos na vi os de cru ze i ros. Na úl ti ma tem po ra da de
ve rão, três na vi os de pas sa ge i ros atra ca ram na ci da-
de, que tem o úni co pier tu rís ti co do País que está
fora do ter mi nal co mer ci al do por to. E as be le zas das
pra i as ita ja i en ses são um mo ti vo a mais para o tu ris ta
que par ti ci pa dos cru ze i ros de i xar o na vio e co nhe cer
a ci da de. A pra ia de Ca be çu das é a mais pro cu ra da,
con cen tra os ba res, res ta u ran tes e a eli te de Ita jaí,
toda ur ba ni za da, com ala me das cer ca das be lís si mas
man sões.

A pra ia do Ge re mi as guar da o prin ci pal car tão
pos tal da ci da de: o Bico do Pa pa ga io. Qu an do a es tra-
da para Ca be çu das foi aber ta, a de to na ção de uma
das ro chas es cul piu um gi gan tes co pás sa ro: uma es -
cul tu ra da na tu re za com uma mão zi nha do ho mem.
Se guin do o ro te i ro das pra i as es tão Ata la ia e Bra va.
As duas são ex ce len tes para a prá ti ca do sur fe. Na
pra ia do Mor ce go, a água tem alta con cen tra ção de
iodo, mu i to pro cu ra da para uso me di ci nal.

JUVENTUDE E CULINÁRIA

O gran de po int dos jo vens são as pra i as Bra vas
e dos Amo res, já no li mi te com Bal neá rio Cam bo riú.
No ve rão, é fá cil en con trar bel da des e ar tis tas des fi-
lan do ele gân cia e be le za pela are ia. Na dos Amo res,
a água é cris ta li na, mas agi ta da e a are ia é fofa e

bran ca. Os qui os ques com bar ra cas de pa lha dão um
char me ex tra ao lu gar. A pra ia dos Amo res ain da con -
ser va os tra ços agres tes, ape sar da ex plo são imo bi-
liá ria. No in ver no, é tran qüi la e con vi da a um pas se io
sem com pro mis so pe las are i as.

Em re la ção à gas tro no mia, Ita jaí dá um show.
Na Ave ni da Be i ra-rio con cen tram-se os mais di fe ren-
tes ti pos de res ta u ran tes. Des de os mais sim ples, ide -
a is para co mer um pe tis co e jo gar con ver sa fora com
os ami gos, no fi nal de tar de, até os mais so fis ti ca dos
com co mi da in ter na ci o nal. Os res ta u ran tes têm vis ta
pri vi le gi a da do Saco da Fa zen da, uma das mais im -
por tan tes áre as de pro cri a ção da Foz do Vale do Ita -
jai: gar ças, ga i vo tas e ou tros pás sa ros dão um to que
de en can to ao lu gar.

Sr. Pre si den te, que ro tam bém apro ve i tar meu
tem po para ho me na ge ar uma ci da de de San ta Ca ta ri-
na que têm gran de im por tân cia para a eco no mia do
Esta do, prin ci pal men te no que diz res pe i to à área
agrí co la e o Tu ris mo Eco ló gi co: Bo tu ve rá.

O Mu ni cí pio de Bo tu ve rá com ple ta, no dia de
hoje, qua ren ta e um anos de fun da ção. Tra ta-se de
uma ci da de que tem um povo hu mil de e tra ba lha dor.
Com a eco no mia vol ta da para a agri cul tu ra e ao tu ris-
mo eco ló gi co.

Bo tu ve rá pode ser con si de ra do um pa ra í so na -
tu ral. Suas pa i sa gens na tu ra is en can tam to dos aque -
les que apre ci am pa i sa gens for ma das por mon ta-
nhas, co li nas, va les, ri a chos de águas cris ta li nas for -
man do, jun ta men te com os pás sa ros, a mú si ca que
en can ta e acal ma.

Para aque les que pas sam a se ma na ata re fa dos
com tra ba lhos e es tu dos e sem tem po e es pa ço para
a vida, Bo tu ve rá num sim ples fi nal de se ma na, ofe re-
ce a opor tu ni da de para o des can so me re ci do e re vi ta-
li za ener gi as. Uma sim ples vi a gem pe las es tra das do
mu ni cí pio, com olhos na tu ra is, o mi la gre que só a na -
tu re za é ca paz de re a li zar, acon te ce.

As pa i sa gens na tu ra is, suas be las mon ta nhas e
co li nas, os va les e ri a chos com suas ca cho e i ras e, so -
bre tu do a exis tên cia das mais be las e sur pre en den tes
ca ver nas.

Fica, por tan to, mi nha ho me na gem ao que ri do
Mu ni cí pio de Bo tu ve rá pela sua im por tân cia na agri -
cul tu ra e no Tu ris mo de San ta Ca ta ri na.

Pa ra béns povo Bo tu ve ra en se.
Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN 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. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, en con tro-me aqui nes ta tri bu-
na – con fes so-o – na dú vi da se devo ini ci ar este pro -
nun ci a men to pela ci ta ção do li vro do Ecle si as tes, se -
gun do o qual “nada há de novo sob o sol”, ou o pro vér-
bio po pu lar que afir ma não ha ver “nada como um dia
após o ou tro”. Pa re cem, de fato, enun ci ar co i sas con -
trá ri as, mas eis que, na pre sen te cir cuns tân cia, con -
ver gem e ex pri mem a sen sa ção que es tes pri me i ros
me ses da ad mi nis tra ção do Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va pro du zem no es pí ri to de qual quer ob-
ser va dor mais in for ma do e aten to da vida pú bli ca bra -
si le i ra.

Se as Srªs e os Srs. Se na do res me con fe rem a
de vi da li cen ça, lem bra rei ou tra fra se, esta dos tem pos
do Se gun do Impé rio, quan do se di zia “nada ha ver
mais pa re ci do com um sa qua re ma que um lu zia no
Po der”. Sig ni fi ca va, no vo ca bu lá rio po lí ti co da que le
tem po, que os mem bros do Par ti do Li be ral – que, en -
tão, eram a “es quer da” –, quan do as su mi am o Go ver-
no, que era par la men tar, agi am de ma ne i ra in dis tin ta
da dos in te gran tes do Par ti do Con ser va dor, ou seja, a 
“di re i ta”.

Bem, o tér mi no da Mo nar quia deu-se há mais
de 112 anos e, no en tan to, por toda esta Espla na da,
lu zi as  es tão ago ra a atu ar e, prin ci pal men te, a fa lar
como sa qua re mas. Re fe ren dam, com cer te za in cons-
ci en te men te, a sa be do ria imor tal do au tor da que le
tex to bí bli co e tam bém a mor da ci da de de Ho lan da
Ca val can ti, lú ci do ob ser va dor po lí ti co do Impé rio. Se
re co lher mos, em jor na is e re vis tas nem tão an ti gos, e
nas atas das duas Ca sas des te Con gres so Na ci o nal,
as de cla ra ções des sas mes mas pes so as que hoje
ocu pam os Mi nis té ri os e as Se cre ta ri as do Pla nal to,
pro nun ci a das quan do eram opo si ção, ve re mos a di fe-
ren ça que um dia – o da ele i ção ou o da en tra da em
exer cí cio, não im por ta – pro du ziu em suas pos tu ras e
ati tu des.

Res sal ve-se a exis tên cia dos dis si den tes, dos
cha ma dos ra di ca is, como aqui a Se na do ra He lo í sa
He le na, que têm a elo giá vel co ra gem de ser co e ren-
tes, e pe nam por isso. Nes te pas so, a pro pó si to, cabe
tam bém re cor dar como o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que, ao lon go de seus dois man da tos, foi in sis ten te-
men te con de na do por in co e rên cia, sem pre sob a pe -
cha, sem pre ten do como pro va a ci ta ção da fra se, a
ele atri bu í da, “es que çam o que es cre vi”.

Dou-me con ta de que é mais uma ci ta ção, mais
uma fra se em que in cor ro nes te dis cur so. O pro ble ma
é que a ques tão a ser abor da da, nes te como em ou -
tros mo men tos his tó ri cos, não se re duz a um jogo de

pa la vras – ou de fra ses, como qui se rem. Há cus tos
eco nô mi cos e so ci a is em bu ti dos nes se va i vém, e não 
são des pre zí ve is.

A esse res pe i to, o ex-Se cre tá rio de Acom pa-
nha men to Eco nô mi co do Mi nis té rio da Fa zen da,
Cláu dio Con si de ra, pu bli cou em maio um ar ti go no
diá rio ca ri o ca O Glo bo, em que faz es ti ma ti va do que
se ria o va lor da dí vi da do atu al Go ver no para com os
bra si le i ros. O cál cu lo par te da se guin te pre mis sa: o
blo que io das re for mas, fe i to pelo Par ti do dos Tra ba-
lha do res du ran te o Go ver no pas sa do, está na ori gem
das atu a is di fi cul da des eco nô mi cas, ten do ca u sa do o
atra so da re to ma da do de sen vol vi men to, do cres ci-
men to eco nô mi co e da ge ra ção de em pre gos.

Con si de ra cal cu la em 701 bi lhões, 762 mi lhões
e cem mil re a is a per da to tal no Pro du to Inter no Bru to
ao lon go des ses úl ti mos anos, ca u sa da pela não-re a-
li za ção das re for mas pre vi den ciá ria, tri bu tá ria e das
leis tra ba lhis tas. A re sis tên cia às pri va ti za ções es ta ria
igual men te na ori gem da de fi ciên cia das agên ci as re -
gu la do ras, pois fo ram as ações da en tão opo si ção
que as im pe di ram de for mar um qua dro de pes so al
con cur sa do e re gu la men ta do. Isto quer di zer que até
mes mo os pro ble mas que hoje en fren ta mos com as
con ces si o ná ri as dos ser vi ços pú bli cos pri va ti za dos,
sem pre bran di dos como ar gu men tos con tra a de ses-
ta ti za ção, na ver da de não exis ti ri am, não fora pe los
obs tá cu los in ter pos tos pe los par ti dos de opo si ção ao
Go ver no pas sa do.

A con ta de Con si de ra pode ser cri ti ca da por su -
ben ten der um rit mo de cres ci men to eco nô mi co que
nin guém pode di zer que se ria atin gi do caso to das as
re for mas hou ves sem sido fe i tas. Mas ser ve como pa -
râ me tro para ava li ar o ta ma nho do pas si vo do País
ca u sa do pelo PT.

Entre tan to, a ques tão do equi lí brio fis cal tal vez
seja aque la que mais nos faz pen sar em lu zi as, em
sa qua re mas e no pre ga dor do Ecle si as tes. Até ou tro
dia, as me tas de in fla ção, as ta xas de ju ros e toda a
po lí ti ca mo ne tá ria re gi da pelo Mi nis tro Ma lan eram
en tre guis tas, quan do não sim ples men te de mo nía cas.
Hoje, as au to ri da des eco nô mi cas do Go ver no im-
põem ta xas de ju ros ain da mais ele va das, to mam a
ini ci a ti va de pro por ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal
me tas de in fla ção ain da mais aper ta das e obri gam a
eco no mia a um cres ci men to pí fio do PIB, com a ca mi-
sa-de-for ça de um con tro le mo ne tá rio mais re a lis ta
que o pró prio real.

Nós, do Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i-
ra, va mos apo i ar, na tu ral men te, as re for mas tra ba-
lhis ta, pre vi den ciá ria e tri bu tá ria, como o que ría mos
fa zer no Go ver no pas sa do, e fo mos im pe di dos. Com
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isso a ad mi nis tra ção pe tis ta pode con tar. Mas não
con tem com a nos sa am né sia, até por que nos lem-
bra mos de um tem po em que as es quer das nos cha -
ma vam sa qua re mas, com in ten ção pe jo ra ti va, e,
sem pre que che ga vam ao Po der, es que ci am tudo o
que ha vi am dito e o que ha vi am fe i to. Nada como um
dia após o ou tro, e nada de novo sob o sol.

Era o que ti nha a di zer!
Mu i to obri ga do.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, pes qui sas que me dem va ri a ções de pre -
ços di vul ga das hoje pelo IBGE (Insti tu to Bra si le i ro de
Ge o gra fia e Esta tís ti ca) con fir mam que a in fla ção
está sob con tro le, pos si bi li tan do, como afir ma mos em 
pro nun ci a men to fe i to on tem nes ta Casa, uma ime di a-
ta e subs tan ci al re du ção nas ta xas de ju ros pra ti ca-
das no mer ca do in ter no.

De acor do com o IBGE, o Índi ce Na ci o nal de
Pre ços ao Con su mi dor (INPC) re cu ou 0,06% em ju-
nho após re gis trar alta de 0,99% em maio. O INPC,
que mede a va ri a ção de gas tos das fa mí li as com ren -
da de um a oito sa lá ri os mí ni mos, foi pu xa do para ba i-
xo pe los pre ços dos ali men tos, que ca í ram 0,51% em
ju nho de po is de au men ta rem 0,61% em maio. 

Já o Índi ce de Pre ços ao Con su mi dor Amplo
(IPCA), uti li za do pelo Ban co Cen tral para acom pa-
nhar os ob je ti vos es ta be le ci dos no sis te ma de me tas
da in fla ção, re gis trou em ju nho de fla ção de 0,15%,
con tra a alta de 0,61% em maio. Esta é a pri me i ra de -
fla ção re gis tra da des de no vem bro de 1998.

Se gun do o IBGE, a que da do IPCA de maio
para ju nho ocor reu em con se qüên cia prin ci pal men te
da sig ni fi ca ti va ofer ta de ali men tos no pe río do, da re -
du ção do pre ço da ga so li na nas re fi na ri as e da que da
do dó lar ao lon go do ano. 

Mas se fes te ja mos vi tó ri as no com ba te à in fla-
ção, te mos a la men tar a re du ção da pro du ção in dus-
tri al bra si le i ra. Se gun do a Con fe de ra ção Na ci o nal da
Indús tria, essa re du ção ar ras tou o em pre go in dus tri al
do país, que re gis trou em maio a sua ma i or que da
des de agos to de 2001.

O nú me ro de tra ba lha do res em maio re cu ou
0,34% em re la ção a abril – a pri me i ra taxa ne ga ti va do 
ano, com re fle xo di re to na ren da do tra ba lha dor. Se -
gun do a CNI, a fo lha sa la ri al re gis trou que da de
7,67% em com pa ra ção a maio pas sa do e de 7.04%
em re la ção a ja ne i ro e maio de 2002. 

Essa re du ção na fo lha sa la ri al dos tra ba lha do-
res da in dús tria tem ain da um im pac to ne ga ti vo mu i to
gran de nas con tas da Pre vi dên cia So ci al. Embo ra o

se tor in dus tri al não seja mais o ma i or em pre ga dor do
país, ele con ti nua sen do o mais qua li fi ca do e o que
me lhor re mu ne ra, fa zen do com que uma re du ção no
ní vel de em pre go ou de ren da pro vo que ime di a ta re -
du ção na ar re ca da ção pre vi den ciá ria.

De acor do com o IBGE, a pro du ção in dus tri al de 
maio fi cou 0,3% me nor do que no mes mo pe río do do
ano pas sa do. Esse re sul ta do de maio sur pre en de
por que se tra ta de um mês tra di ci o nal men te mar ca do
pela me lho ra na ati vi da de in dus tri al, prin ci pal men te
com re la ção ao em pre go, o que não acon te ceu nes te
ano.

O re sul ta do de maio re me te a pro du ção in dus tri-
al bra si le i ra ao pa ta mar de ja ne i ro de 2002. De acor do
com o IBGE, isso se deve à di mi nu i ção do po der de
com pra da po pu la ção, que tem na que da da ren da, na 
es cas sez do cré di to, e no de sem pre go seus prin ci pa-
is mo ti vos. Para a CNI, esse de sa que ci men to mais
uma vez apon ta para as ta xas de ju ros que vêm con -
ten do o de sen vol vi men to da eco no mia.

Não fos sem as ex por ta ções e o se tor agrí co la,
que re gis tra ram as ma i o res ta xas de cres ci men to em
re la ção a maio de 2002, o re sul ta do te ria sido pior. A
pro du ção de má qui nas e equi pa men tos para agri cul-
tu ra, que no pe río do cres ceu 45,4% foi a sal va ção da
la vou ra.

A que da do de sem pe nho in dus tri al re ve la um
qua dro de es tag na ção da ati vi da de, e isso é pre o cu-
pan te. Em maio, em re la ção a abril, a pro du ção fi cou
es tá vel: alta de 0,1%. Nos pri me i ros cin co me ses do
ano, a ex pan são foi de 0,6%. 

E o fu tu ro não pa re ce pro mis sor. A Son da gem
Indus tri al de ju lho, pes qui sa da Fun da ção Ge tú lio
Var gas fe i ta en tre 360 in dús tri as, mos tra que os in-
dus tri a is es tão in sa tis fe i tos com o de sem pe nho de
seus ne gó ci os no iní cio do ter ce i ro tri mes tre des te
ano e não acre di tam que pos sa ha ver uma re to ma da
do cres ci men to eco nô mi co até se tem bro.

Se gun do o le van ta men to, 45% dos en tre vis ta-
dos con si de ra ram que os ne gó ci os es tão fra cos em
re la ção ao mes mo pe río do do ano pas sa do. Em con -
tra par ti da, 12% ava li a ram que a si tu a ção me lho rou. A
FGV in for mou que a di fe ren ça en tre as duas res pos-
tas po si ti vas e ne ga ti vas, de 33 pon tos per cen tu a is, é
a ma i or dos úl ti mos três anos. 

Ou tro re sul ta do que con fir ma o cli ma de pes si-
mis mo dos em pre sá ri os foi o ní vel de de man da glo -
bal, ava li a do como fra co por 43% e for te por ape nas
9% dos pes qui sa dos. A di fe ren ça de 34 pon tos per -
cen tu a is é a me nor da dé ca da.
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A Son da gem Indus tri al de abril mos tra va um cli -
ma mais oti mis ta en tre a in dús tria. Na que le mês, 50% 
dos en tre vis ta dos acre di ta vam que as de man das in-
ter na e ex ter na se ri am me lho res no se gun do tri mes-
tre des te ano e 13% fa la vam em re du ção.

A sa í da para esta gra ve si tu a ção que o País
atra ves sa, sem ne nhu ma dú vi da, está no le van ta-
men to da po lí ti ca eco nô mi ca res tri ti va, fo ca da nas ta -
xas de ju ros ele va das para o con tro le dos pre ços.

Uma pro va des sa pos si bi li da de está nos con tra-
tos de ju ros que vêm sen do ne go ci a dos na Bol sa de
Mer ca do ri as e Fu tu ros (BM&F). Ain da on tem, na
BM&F, os con tra tos DI fu tu ro para ja ne i ro fe cha ram
com taxa anu a li za da de 22,15%, con tra os 26% ao
ano da SELIC, hoje. Isso de i xa cla ro que o mer ca do já 
der ru bou os ju ros, fal tan do ape nas o Ban co Cen tral
ofi ci a li zar essa re du ção.

Por tan to, como ve nho afir man do, o Ban co Cen -
tral já tem con di ções de pro mo ver uma re du ção subs -
tan ci al, que seja de al guns pon tos per cen tu a is nas ta -
xas de ju ros, para o en con tro da con di ção que fal ta ao 
Bra sil para re to mar o cres ci men to eco nô mi co.

Se o go ver no fi zer uma ime di a ta re vi são de sua
po lí ti ca mo ne tá ria, cer ta men te ha ve rá tem po para
cor ri gir a pro je ção do Ban co Cen tral para o cres ci-
men to eco nô mi co en tre 1,5% e 1,8% este ano, re co-
nhe ci da men te in su fi ci en te para pro du zir os em pre gos
que o País pre ci sa.

Se hou ver um es for ço do go ver no, um voto de
con fi an ça do Ban co Cen tral na so ci e da de, po de re-
mos avan çar nes sa pro je ção, atin gir me lho res ín di ces
de cres ci men to eco nô mi co e com isso de vol ver o oti -
mis mo dos em pre sá ri os, o cres ci men to da in dús tria e
os em pre gos dos tra ba lha do res.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –

Antes de en cer rar a ses são, esta Pre si dên cia quer se
con gra tu lar com o Pre si den te da Re pú bli ca Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, que, por meio de de cre to, cri ou um
gru po de tra ba lho que será en car re ga do de es tu dar
as pec tos da trans po si ção de águas para Esta dos do
Nor des te.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer-
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na-
do res que ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, ha ve rá
ses são não de li be ra ti va, den tro des ta con vo ca ção ex -
tra or di ná ria do Po der Le gis la ti vo.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 20 ho ras e 47 
mi nu tos.)

AGENDA DO PRESIDENTE 
DO SENADO FEDERAL

9-7-2003
quar ta-fe i ra

6h50 – Entre vis ta no Bom Dia Bra sil Se tor de Rá dio
e TV Nor te, Edf. Sede da Rede Glo bo – Qu -
a dra 701, Blo co A

8h30 – Re u nião da ban ca da do Blo co de Apo io ao
Go ver no no Se na do, do PPS e do PMDB,
com a pre sen ça do Se nhor Ro ber to Ro dri-
gues, Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra, por
ini ci a ti va do Se na dor Tião Vi a na
Ple ná rio da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res – Ala Se na dor Ale xan dre Cos ta – sala 7

10h30 – Se nho ra Mary He le na Alle gret ti, Se cre tá ria
de Co or de na ção da Ama zô nia do Mi nis té-
rio do Meio Ambi en te Pre si dên cia do Se na-
do Fe de ral

11h    – Pro cu ra dor Hum ber to Adju to Ulhôa, Pro cu-
ra dor de Jus ti ça do Mi nis té rio Pú bli co do
Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

12h   – Se na do ra Ro se a na Sar ney, acom pa nha da
da pro du to ra Pa u la La vig ne, es po sa de Ca -
e ta no Ve lo so, e dos ar tis tas Zezé de Ca-
mar go e Lu ci a no, Ro ber to Fre jat, Mar ti nho
da Vila e o Di re tor Andru cha Wad ding ton
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

13h   – Almo ço da Ban ca da do PMDB, com a pre-
sen ça do Mi nis tro José Dir ceu, Mi nis tro
Che fe da Casa Ci vil
Re si dên cia do Se na dor Luiz Ota vio – SHIS
QI 7 con jun to 8 casa 12 – Lago Sul

15h30 – Ordem do Dia

17h30 – Encon tro com o Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa,
Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral

18h30 – Encon tro com o De pu ta do João Pa u lo Cu -
nha, Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

20h30 – Jan tar com o Mi nis tro José Dir ceu, Go ver-
na dor José Re i nal do Ta va res e par la men ta-
res do Esta do do Ma ra nhão
Re si dên cia Ofi ci al 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. (vago) 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO 
 

TEMPORÁRIA 
(07 titulares e 07 suplentes) 

 
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL –DF) 

Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB – SC) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aelton Freitas 1. Antonio Carlos Valadares 
Serys Slhessarenko 2. Ideli Salvatti 

PMDB 
Garibaldi Alves Filho 1. Mão Santa 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 

PFL 
Paulo Octavio 1. João Batista Motta (PPS)* 
João Ribeiro 2. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Lúcia Vânia 

*Vaga cedida ao PPS. 
Atualizada em 15.05.2003 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

 
 
 
 
 



 
1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO 

 
TEMPORÁRIA 

(07 titulares e 07 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT – PA) 
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL – BA) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Julia Carepa 1. Delcídio Amaral. 
Aelton Freitas 2. Magno Malta 

PMDB 
Luiz Otávio 1. Hélio Costa 
Sérgio Cabral 2. (vago) 

PFL 
Rodolpho Tourinho 1. Efraim Morais 
João Ribeiro 2. Almeida Lima (PDT)* 

PSDB 
Sérgio Guerra 1.Eduardo Azeredo 

*Vaga cedida pelo PFL 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR 
A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

TEMPORÁRIA 
9 (nove) titulares 

9 (nove) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-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) 
(vago) 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 
Eduardo Azeredo 1. (vago) 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA) 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1. 
Fátima Cleide 2. 

PMDB 
Amir Lando 1. 
Juvêncio da Fonseca 2. 

PFL 
Roseana Sarney 1. 
PSDB 
Lúcia Vânia 1. 
PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. 

Atualizada em 13.05.2003 
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 

2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) 

Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO) 
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Sibá Machado 1. 
Aelton Freitas 2. 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. 
Íris de Araújo 2. 

PFL 
Leomar Quintanilha 1. 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. 

PPS 
Álvaro Dias 1. 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

 
2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR) 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT) 
Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Flávio Arns 1. 
Eurípedes Camargo 2. 

PMDB 
Ney Suassuna 1. 
Garibaldi Alves Filho 2. 

PFL 
Jonas Pinheiro 1. 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. 

 
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 
 

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP) 
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR) 

Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI) 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Vago 1. 
Vago 2. 

PMDB 
Mão Santa 1. 
Papaléo Paes* 2. 

PFL 
Renildo Santana 1. 

PSDB 
Reginaldo Duarte 1. 

PDT 
Augusto Botelho 1. 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 13.05.2003 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

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 
(vago) 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 
Papaléo 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. Renildo Santana 
José Jorge 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
(vago) 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

* Desfiliou-se do PSDB, passando a integrar a bancada do PMDB em 14.05.2003..  
Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 



 

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS “INDICAÇÕES 
APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E 

INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO 
(7 titulares e 7suplentes) 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 
 

Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999.  
 
 

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(7 titulares e 7suplentes) 

 
Presidente: Senador Tasso Jereissati 

Vice-Presidente: Pedro Simon 
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres 

TITULARES SUPLENTES 
PMDB 

Pedro Simon 1. João Alberto Souza 
Garibaldi Alves Filho 2. Papaléo Paes 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 

PT 
Serys Slhessarenko 1. Sibá Machado 

PSDB 
Tasso Jereissati 1. Arthur Virgílio Neto 

OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL) 
Magno Malta 1. Fernando Bezerra 

Atualizada em 21.05.03 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3113972 Fax: 3114315 

E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 



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) 
Heloísa Helena 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 
(vago) 7. (vago) 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao 
Governo) 

 

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. 
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 13.05.2003 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 



 

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes) 

 
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ) 

Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Roberto Saturnino 1. Sibá Machado 
Fátima Cleide 2. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 3. Papaléo Paes* 

PMDB 
Hélio Costa 1. Gerson Camata 
Sérgio Cabral 2. Juvêncio da Fonseca 
Íris de Araújo 3. Luiz Otávio 

PFL 
Roseana Sarney 1 Paulo Octavio 
Demóstenes Torres 2. José Agripino 
Edison Lobão 3. (vago) 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Reginaldo Duarte 

PDT 
Almeida Lima 2. (vago) 

* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 07.05.2003 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 
4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 

PERMANENTE 
9 (nove) titulares 

9 (nove) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 
4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO 

PERMANENTE 
7 (sete) titulares 

7 (sete) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE 

PERMANENTE 
7 (sete) titulares 

7 (sete) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 



 

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 Salvati 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. Romero Jucá 
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  

Atualizada em 22.05.2003 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 



 

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. Romero Jucá 
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. (vago) 
(vago) 2. (vago) 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Peres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta 

Atualizada em 22.05.2003 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 

Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E – Mail: mariadul@senado.br . 



 

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 nº 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. Romero Jucá 

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. (vago) 
Sérgio Guerra 2. Arthur Virgílio 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

Atualizada em 22.05.2003 
 

Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 

 



 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

 
Presidente: Senador JUVÊNCIO DA FONSECA 2 
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2 
 

PMDB 
Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
Juvêncio da Fonseca MS 1128 1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 
PFL5 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Renildo Santana 4 SE 1306 
PT 1 
Heloísa Helena AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
(Vago)8   3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 
PSDB5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
(Vago)7   1. Augusto Botelho (PDT) RR 2041 
PTB 1 
(Vago)6   1. Fernando Bezerra (PTB) RN 2461 
PSB 1, PL 1 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4164 1. Marcelo Crivella (PL) RJ 5077 
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em 08.05.2003) 
Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo, constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  
2 Eleitos em 18.03.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleitos na Sessão do SF de 19.3.2003. 
5  Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria, constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu 
desligamento do Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7 Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
8 Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação 
lida na Sessão do SF dessa data. 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-4552 
sscop@senado.gov.br 

www.senado.gov.br/etica 



CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  

Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 1º Corregedor Substituto 

Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) 3º Corregedor Substituto 
 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4552 

sscop@senado.gov.br 



PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95) 

 
1ª Designação: 16.11.1995 
2ª Designação: 30.06.1999 
3ª Designação: 27.06.2001 
4ª Designação (a ser realizada) 

 
PROCURADORES 

 
Senadores UF Ramal 

PMDB 
   

PFL 
   

PT 
   

PSDB 
   
PDT/PTB/PSB/PL/PPS 
   

Atualizada em 17 de fevereiro de 2003 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-3265 



CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998, 

aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
 

COMPOSIÇÃO 
 

1ª Designação geral: 03.12.2001 
2ª Designação geral: 26.02.2003 

 
 

Presidente: Senadora Serys Slhessarenko4 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior4 

 
PMDB UF RAMAL 
Senadora Íris de Araújo 1 GO 3148 
PFL 6   
Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 
PT 5   
Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 
PSDB 6   
Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 
PDT   
Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 
PTB 5   
Senador Papaléo Paes 1-5 AP 3253 
PSB 5   
Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 
PL 5   
Senador Magno Malta 1 ES 4164 
PPS   
Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 

 
Atualizada em 7.5.2003 

Notas: 
1 Designados na Sessão do SF de 26.2.2003 
2 Designado na Sessão do SF de 7.3.2003 
3 Designado na Sessão do SF de 11.3.2003 
4 Eleitos, por aclamação, em 12.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho. 
5 Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do 
SF de 1.2.2003.  
6 Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do 
SF de 29.4.2003. 
7 Na Sessão do SF de 7.5.2003, o Senador Papaléo Paes comunicou seu desligamento do PTB e 
filiação ao PMDB. 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-4552 
sscop@senado.gov.br 



íNDICE ONOM ÁSTICO 

AMIR LANDO 

Fala do discurso de Valdir Raupp, sobretudo 
quando aponta a solução da energia solar para 
atender às pequenas comunidades isoladas do 
pais. Aparte ao Senador Valdir Aaupp .. , ....... . 

Fala da relação eXistente entre democracia, 
meio ambiente e Amazônia Aparle ao Senador 
Mozarildo Cavalcante .... ............ , ...................... . 

Declara a sua associação ao comitê que ob-

jetiva preservar a vida de Amina Lawal. .. _ ......... ... . 

Analise do modelo fundiário brasileiro ..... . 

ANA JÚLlA CAREPA 

Congratulação ao Governo Lula pela criação 

de fundo de compensação para estados exporta-
dores .... ..................... ................... ... ..... ............. .. . 

Fala da construção da unidade na diversidade 
do partido dos Trabalhadores a favor do Brasi l. . 

ANTERO PAES DE BARROS 

Comentârios sobre os artigos dos jornais Fo

Jha de S. Paulo de 22 de junho passado e gazeta 

Mercantil de 23 de junho sobre o papel dos bancos 

no cresc imento econômico e do comportamento 

autorrtãrio do Governo Lula ......•........................... 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

Homenagem pelos 180 anos de independên· 
cia da Bahia ............ , .................................. ,." ... , .. . 

Apelo para o governo Lula para liberação de 

recursos para metrô de Salvador/BA ...... ... .. ..... .. . 

Pag 

345 

350 

351 

360 

52 

118 

67 

96 

96 

ANTONIO CARLOS VALADARES 

Encaminha votação dos requerimentos NVs 
517 e 518, de 2003 .... ................................... . 

Pressão dos Governadores peja ret irada da 
obrigatoriedade dos estados aplicarem 20"10 da sua 
arrecadação oriunda do CPMF e da Cicie nas ãreas 
de educação e saúde, conforme prevê a proposta 
da Reforma Tributãria . .. ..... .. ....... , .... , ....... .. ........ .. 

Requerimento NV 522 , de 2003, que requer a 
inserção em alta de voto de pesar pelo falecimento 
do Comunicador Hilton Lopes , ocorrido dia 28106, 
na cidade de Aracaju/SE, para ser enviado â famiJia 
enlutada e ao Sistema Atalaia de Comunicação .. 

ARTHUA VIAGrUO 

Repúdio às manifestações do PresIdente da 
Republica contra o Governador Joaquim Rofiz e 
sua vice, Maria de Lourdes Abadia . ... .. .... ... .... ... . 

Requerimento NV 514 , de 2003, que solicita 
informações ao MinislrO da Casa Civil sobre a in· 
vestigação do Ministério publico no caso do Jogo 
clandest ino... . .............................. . 

Requerimento NV 515, de 2003, que sol icita 
infOlmações ao Sr. Mmistro da Fazenda sobre a 
invesllgação do Mmlstério público no caso do logo 
clandest ino....... ................ . ............ . 

Requerimento NV 516, de 2003, que requer 
que a Mesa solicite algumas informações por es· 
crito ao ministro-chefe da Casa Civil. ... ...... . 

ConSiderações acerca da atuação do Gover· 
no Federal.. .... .... .............. ............ . ....... ........ . 

Apresentação de requerimentos para criação 
de comissão parlamentar de inquênto com a fina· 
lidade de averiguar a questão da tensão no cam· 
po, Tolerância do Presidente da República com o 
MST ..................... ................. . 

Requerimento NI! 519, de 2003, que reque r 
informações ao Mimstro·Chefe da Casa Civil, 50· 

Pago 

80 

84 

98 

46 

61 

61 

62 

66 

89 
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bre os estudos de Conselho de Desenvolvunemo 
EconômICo e Social, vinculado á Presidência da 
Republica. acerca do tratamento e controle de ca
pitais de curto prazo aplicado ao Brasil 

Fala da decisão louvável do Senador Tião 
Viana , de convocar os Senadores para a sessão 
extraordinária e ao longo de todo exercido legisla-
tivo . . "." ....... o.. ........ .. ...... .... . .................... . 

Fala do MST. Aparle ao Senador Eduardo 
Suplicy ..... . ...... . ... ... ' " .................. " .. . 

Pede abertura de uma CPI , Aparte ao Sena-
dor Eduardo Suplicy .............................. ,_ .... . 

Altos jUtOS praticados pelo Governo Lula .. . 

Apresentação do requerimento de criação de 
CPI com o obJetIVo de Investigar invasões de terra 
pratICadas pelo MST ....... ,. 

lenura do arligo do jornalista OIávlo Frias 
Filho, da Folha de São Paulo, sobre poslura do 
Presidente da Republica 

Apresentação de requerimento de cnaçâo de 
CPI com o objeuvo de investigar invasões de lerras 
praticadas pelo M$T. . ...... .. 

Registro de matênas • A bola está com lula" 
e ·Oposíção que CPI contla Invasões de terras", do 
Jornal Correio Brazihense; e dos artigos "Q bonê da 
insensatez", do Senador Jorge Bornhausen e ~Em· 
prego para sobrinho" do jornalista Lucio Vaz ..... 

Transcrição de artigos veiculados na imprensa 
a respeito da criação da Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar o crescimento de 
invasões de terras no Pais......... .. .............. . 

Defesa da exclusâo da CObrança do ISS so
bre as produções cinematogr árlCas e direitos au· 
tOlalS.. .. ............ ........ . 

Apelo ao Presidente Lula para que faça um 
pedido de c leméncia em favor da cidadã nigeriana 
condenada à morte por ter lido um filho sem ter 
contraido o matnmonlO 

Requerimento N" 532 , de 2003 , que requer, 
nos termos do artigo 218 do Regimento Interno 
e de acordo com as tradIÇões da Casa, algumas 
homenagens pelo falecimento do ex·deputado e 
MlnlSuo da Saúde, Carlos Santana 

Encaminhamenlo de votação do requerlmenlo 
n' 532. de 2003. . ...... ........ .. 

Registra com agrado a posição do Senador 
José Jorge, de democrata e de cidadão profunda· 
mente ligado no human!lismo Aparte ao Senador 
José Jorge .... .. .. ... .. ..... ....... , .... ................ . 

Defesa da cOnstrução rodOVia que ligará o 
municipJO de Enwa/AM à cidade de Felj6, no Es-
tado do Acre . ................ ............. .. ...... . ..... .. 

P." 

97 

311 

114 

114 

138 

219 

219 

272 

272 

312 

340 

340 

346 

346 

354 

371 

Comentarias às afirmações do Senador Aluf· 
ZIO Mercadame, lider do governo do Senado, sobre 
a CPI da terra .. ............ .. .... , ..... .. 

AUGUSTO BOTELHO 

Comemoração do Dia do Corpo de Bombei· 
ros ... 

CESAR BORGES 

Apelo ao Governo Federal para a liberação 
de recursos visando a conclusão do metrô de Sal-
vadorlBA ............... . 

Requerimento ~ 525 , de 2003, que requer a 
Itamllação em conjunto dos Projetos de Resolução 
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DElCIDIO AMARAL 
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do Mmistêrio da Saude ................................ .. . 
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lO de lei do Senado n9 t 72. de 2003. de autoria 
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9.504. de 1997, e a Lei n' 10 408, de 2002, para 
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EDISON lOBÃO 

Homenagem pelos 40 anos de existência do 
Cenlro de Integração Empresa-Escola -CIEE ...... 
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EDUARDO AZEREDO 

Comenta as privatizações das ferrovias e a 
utilização das ferrovias de Minas Gerais. Aparte ao 
Senador Delcidio AmaraL ................................... . 

Fala da atuação da Senadora na Comissão 
Assuntos Sociais, da importância do estagio e da 
educação que significa uma melhor condição na 
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lência Aparte à Senadora Vâma lúcia ........ .... ..... . 

Homenagem pela centenário de nascimento 
do escritor mineiro Pedro Nava ...... . 

Preocupação com a extinção do fundo à cu~ura 
, proposta preconizada com a reforma \()butâria .. 

Homenageia Tales Ramalho pelos 80 anos. 
Aparte ao Senador Garibaldi Alves Filho ........ . 

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 

Homenagem pelo transcurso dos dias do Peso 
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EDUARDO SUPlICY 
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afastar a Senadora Heloisa Helena ............ ......... . 

Iniciativa do Presidente Luiz Inácio Lula da 
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Senador Hélio costa ..... ... ............................ . 
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EURfPEDES CAMARGO 

Comenta a violência no Rio de Janeiro ..... . 

FÁTIMA CLEIDE 
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referente ao ano de 2003 ............................. 2 

Parecer Ng 712, de 2003. da Comissão de 
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Hêlio Seixo de Brito, apresentado condolências à 
Familia .................... ...................................... . 
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da relação existente entre as ONGs e o Governo 
LuJa. Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcante ... 

Comentários sobre o seminário ~Carvão Mi· 
neral e Combust ível do Século XXI" ....... ..... ... .. 

JOÃO CAPIBERIBE 
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Requ9f1mento N9 518, de 2003, que requer 
homenagens pelo lalecllnento do Dr Hebo SeIXo de 
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Considerações a respeito da politrca agrária 
doGO'Jerno Federal dlanledos aIos praticados pelo 

MST 

LÚCIA VÂNIA 

Comentários à materla publicada no lornal o 
Estado de S Paulo da edição de 20 de junho do ano 
co«ente sobro ocupação de terras pelo MST .• 

Discute a maténa sobre o Projeto de Lei Câ
mara n' 42 de 2003 

Preocupação com a retnada de recursos des
tinados à educação e saude Voto de pesar pelo 
falecimento do Dr Hélio de Brito. 

Comentários sobre o Programa Primeiro Em
prego, lançado nesta semana pelo Governo Fe
deral. 

LUIZ OTÁVIO 

Parecer NO 718, de 2003, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, sobre a mensagem nO 127, 
de 2003 (nO 248/2003, na origem), pela qual o Pre
sidente da República solicita a retificação da Reso
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(Japan of Coorperalion -JBIC), destinado a fman
Clar, parcialmente, o PrOjeto do Trem Metropolitano 
de Fortaleza -METROFOR, a cargo da Companhia 
Brasiletra de Trens Urbanos -CBTU 

MÃO SANTA 

Diz que o Banco Popular do Banco do Brasil 
não vai dar certo segundo sua opinião e experiên
cia Aparte ao Senador Eduardo Suphcy 

Fala do Governo do Partido dos Trabalhado
res e do dese~rego no Brasil . Aparte ao Senador 
Paulo OctávIO .. 

DIZ que o PMDB não deve se comportar como 
base e que o que se tem que fazer e melhorar a 
equrpe do 9=)verno que está parada Aparte ao Se
nador Garibaldi Alves Filho... . .. 

Fala da energia e do transpolle rodOViário e 
ferroviállO Aparte ao Senador Delcidlo Amaral. 
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lfl1)ortância de que o PreSidente Luiz Inâclo 
lula da Silva aproveIte a experiência partidária do 
PMDB no seu governo_ 

Desemprego no Brasl 
Ressalta a competêllCla e dedICação do setor 

energétICo. Aparte a Senador Vak:hr Raupp 

MARCO MACIEL 

Comurvca sua parllopação, como palestrante, 
no Congresso Brasilelfo de Propriedade Intelectual, 
realizado em ReCIfe, nos ebs 3 e 4 deste mês. 

Apelo ao governo par a fortalecimento do Ins
tituto NacIOnal de Propriedade Intelectual-lNPI. 

Associa-se a homenagem f91ta a Tales Rama· 
lho pelos seus 80 anos Aparte ao Senador Marco 
Maciel 

MOZARILDO CAVALCANTI 

Preocupação com a aquiSIÇão de terras no 
Brasil por lazendelros norte·americanos ..... , ....... . 

Apelo para a constituição de comiSsão de 
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Roraima ........... . ........... . 
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daquele estado ................... ,." ............................ . 

Atuação das Organizações não Governamen-
1ais no Brasil .... . ............ , 

Fala das f,onteiras do Pais que são comple
tamente sem a presença adequada nem da Policia 
Federal, nem das Forças Armadas Aparte ao Se-
nador Cesar Borges. .. ... , ......... .. 

NEY SUASSUNA 

Ressalla a Importância da Ciéncia e da Tec
nologia e diz que prectsamos fazer satélites e co
locá-los em órbita Aparte ao Senador Roherlo 
Saturnino. 

Comentãrios ao pronunciamento do SI Arthur 
Virglho_ .•••. 

Fala sable a ISenção de Impostos de erTllre· 
sas e do capital de glfo. Aparte à senadora IrlS de 
Araufo .. 

Mandesta sua opinião sobre o discurso do 
senador Antonio Carlos Valadares a respeito da 
Reforma Tributaria Aparte ao Senador Antomo 
CarJos Valadares 
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Comentários â determinação de retirada de 
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domínios do Rio de Janeiro ................................. . 

OSMAR DIAS 

Fala do Projeto Primei ro Emprego, de sua 
au toria e com o aperfeiçoamento do Senador 
Eduardo Suplicy. Aparte ao Senador Eduardo 
Supllcy ............................................................. . 

Recessão econômica no Brasil. ................. . 

Sugestão de mudança no Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribuições de Mi-
cro e pequenas Empresas (SiMPLES) ......... .. 

Preocupação com o crescimento de familias 
acampadas no Paraná aguardando serem assen-
tadas ..................................................................... . 

PAPALÉO PAES 

Críticas a falta de Critérios no controle de 
medicamentos no país ...... .. ................................. . 

Considerações a respeito da reforma do ju-
diciário. .......................... . ............................... . 

PEDRO SIMON 

Constatação do pouco que se avançou no 
Pais na área social, nos ultimes 10 anos ....... .. 

PATRIcIA SABOYA GOMES 

Registra a entrega a ONU do relató rio go
vernamental brasilei ro sobre a eliminaçâo de 
todas as formas de discriminação contra a mu· 
IheL .................................. ....................... .. 

PAULO OCTÁVIO 

Necessidade do governo federal de investir 
no eco-turismo braSileiro . ..................................... . 

Projeto de lei do Senado N' 264, de 2003, 
que altera a redação dos arts. 50 e 52 da lei n9 

6766. de 19 de dezembro de 1979, que dispõe 
sobre o parcelamento urbano e dá Outras provi-
dências ............................................................ . 

Apresentação, oportunamente, de Projeto 
de lei que altera os artigos da lei n9 6.766179, 
no sentido de desacalerar a proliterôlção de novos 
condomínios e loteamentos irregulares em áreas 
publicas.... ..... ...... ._................. . ............ . 
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PAULO PAIM 

Projeto de lei do Senado N9 262, de 2003, 
que dispõe sobre a proibição do uso de métodos e 
recrutamento de pessoal que possam causar dano 
a honra e â dignidade do trabalhador ................. .. 

Comentários sobre o semináno "A Empre
gabilidade da pessoa Portadora de Deficiência N 

realizado no Recife ................ .. ............ .. . 

Transcrição nos anais da Casa das reivindi· 
caçôes que constam no Manifesto do Esporje ..... 

Consideraçôes sobre artigo publicado no 
Correio Brazi!lense, edição de 27 de junho. do Di
retor-Gera) do Senado. Dr. Agaciel da Silva Maia, 
intitulado "O Ministro Joaquim Barbosa": e sobre a 
matéria "Preconceito e fé : a imagem que mudou de 
co~'............ ..................... .. ..................... .. 

Requerimento N9 520, de 2003, que requer 
a retirada do Projeto de Lei o Senado N9 179, de 
13·05-2003, de sua autoria ................................ . 

Trata da iniciativa de uma reunião que busca a 
umdade do Partido dos Trabalhadores, em especial 
no que se relere â Reforma previdenciária. Aparte 
ao Senador Eduardo Suplicy .... _ ................. ' ....... .. 

Fala sobre a fusão das empresas aêreas:Va· 
rig e Tam. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. . 

Ressalta a importância da Reforma do Judi-
ciário. Apa rte ao Senador Papalêo Paes ............. .. 

Cumprimentos ao Presidente luiz Inácio Lula 
da Silva por ter incluido na pauta da convocação 
extraordinária do Congresso Nacional o projeto que 
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Aparte ao Senador José Jorge ...................... . 
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go ..................................................................... .. 

Solidariedade à nigeriana Amina lawal , con
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religioso da Nigéria ... , ...... .................................. .. 
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Suplicy. .. .... ... .. . ... .... ..... ... ...................... . 
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ArthurVirgilio e Tasso Jereissati, respectivamente; e 
sobre as reportagens "ContraIo recorde", da revista 
Istot: e"O declíl1lO da renda e do emprego", do jornal 
O Estado de S Paulo. respecllvamente .................. . 
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EsclareCimentos ao pronunciamento do Sr 
Jose Ag,ipll1O ... . ........ 

Comenta o desafiO do PreSidente Lula em 
recupera! as ferrOVias que foi um dos setores que 
mais perdeu com as privatlzações Aparte ao Se
nador Delcidlo Amaral 
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Torres 
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hOle na expansão das exportações brasileiras, mas 
é preciso melhorar o orçamento para esse órgão. 
Aparte ao Senador Garbakli Alves Filho .............. . 

Fala da convocação extraordinâna, feita pelo 
Presidente da RepúblICa, para o mês de Julho ... . 
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lizado com a situação da I1Igeriana e mulçumana 
Amina Lawal e conlirma que reforçará o pedido e 
a determinação do Governo Brasílelro de solicitar 
asilo para a condenada, caso hala sensibilidade por 
parte do residente da Nlgéria. Aparte ao Senador 
José Jorge .. ,..... ............... . .... " .......... .. 

Comenta a repercussão do uso do boné do 
MST, pelo Presidente Lula e faz uma associação 
ao gesto de simbolismo e respeito à história tradi
cional dos povos indlgenas do Dr. Ulisses Guima
rães , ao colocar um cocar na cabeça, na condição 
de Presidente da Câmara dos Deputados Aparte 
ao Senador Paulo Paim ................................. . 

Sensibilidade do Governo Lula com as ne
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