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ÍNDICE TEMÁTICO 
 
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS 
 

Acrescenta algumas palavras na moção feita pelos representantes 
gaúchos no Congresso Nacional de apoio à candidatura do escritor Moacyr 
Scliar à Academia Brasileira de Letras. Senador Pedro Simon. 445 

 
ACIDENTE 
 

Pede apoio dos Senadores para propostas que pretende apresentar a fim 
de diminuir os casos de acidentes que envolvam praticas de mergulho. 
Senador Leonel Pavan. 452 

 
AGÊNCIA REGULADORA 
 

Traz ao plenário debate sobre o papel das agências reguladoras, tema 
que vem recebendo atenção especial do governo nestes cem primeiros dias de 
mandato do Presidente Lula. SeNADOR José Jorge. 019 

 
ÁGUA 
 

Traz ao conhecimento da Casa reunião do Terceiro Fórum Mundial de 
Água, realizado em Kyoto, Japão, em comemoração ao Dia Mundial da 
Água, 22 de março. Senador Antônio Carlos Valadares. 014 

 
Debate o problema de escassez da água como sendo questão biológica, 

de desenvolvimento nacional e de saúde pública. Senador Antônio Carlos 
Valadares. 014 

 
Comenta a tragédia ambiental ocorrida no rio Pomba, atingindo o 

Estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Aparte ao Senador Antônio 
Carlos Valadares. Senador João Capiberibe. 016 

 
APARTE 
 

Registra que considera estranha a rejeição de pedidos de apartes já que 
o Senado Federal precisa ser local de debate entre os partidos políticos, para 
que o interesse público do povo brasileiro possa ser defendido. Senador 
Eduardo Suplicy. 163 

 
AUDIÊNCIA 
 

Informa resultado de audiência tida com o Ministro da Fazenda, 
Antônio Palocci. Senador Paulo Paim. 121 

 
BACEN 
 

Parabeniza o economista Armínio Fraga, ex-Presidente do Banco 
Central, pela eficiência e pela competência apresentada pela instituição 
durante quase todo o segundo período administrativo nacional do ex- 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Senador Romero Jucá. 448 

 



Exemplifica a transparência e a democracia do Banco Central do Brasil, 
destacando que a sua missão institucional, nesses oito anos foi claramente a 
de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do 
sistema financeiro nacional. Senador Romeo Jucá. 448 

 
Informa que chegou às suas mãos importante Relatório do Banco 

Central do Brasil, que faz balanço de sua atuação durante os últimos oito 
anos. Senador Romero Jucá. 448 

 
BIODIVERSIDADE 
 

Fala da biodiversidade, dos recursos minerais, da costa atlântica, por 
exigir uma tomada definitiva de posição, uma reflexão sobre o modelo de 
produção e de consumo que é reproduzido dos países do Norte. Aparte ao 
Senador Antônio Carlos Valadares. Senador João Capiberibe. 016 

 
CIDADANIA 

 
Critica o significado de cidadania que tem sido bastante vilipendiada, 

quer pelo uso demagógico, quer pelo abuso de emprego, feito por gente cuja 
prática de vida nada tem que se ligue ou que ligue essas palavras ao seu 
verdadeiro sentido. Senador Ney Suassuna. 156 

 



CONTROLE CAMBIAL 
 

Concorda com apreciações feitas pelo Senador César Borges a respeito 
da questão do controle cambial, por ser um recurso importante do qual o País 
pode e deve se valer em situações de crise. Aparte ao Senador César Borges. 
Senador Roberto Saturnino. 426 

 
CRIME 
 

Pede que se discuta uma lei para os próximos cinco anos a fim de coibir 
o crime neste País. Senador Magno Malta. 443 

 
CRIME ORGANIZADO 
 

Faz advertência de que são necessárias decisões políticas para que se 
possa controlar o crime organizado e eliminar de nossas instituições a 
cumplicidade com ele. Senador João Capiberibe. 112 

 
DEMOCRACIA 
 

Critica o significado de democracia que tem sido bastante vilipendiada, 
quer pelo uso demagógico, quer pelo abuso de emprego, feito por gente cuja 
prática de vida nada tem que se ligue ou que ligue essas palavras ao seu 
verdadeiro sentido. Senador Ney Suassuna. 156 

 
DESENVOLVIMENTO 
 

Chama atenção para que se reconheça a força e o interesse que teve Luiz 
Inácio da Silva durante a sua campanha em promover o desenvolvimento da 
Bahia e todo o Nordeste. Aparte ao Senador César Borges. Senador Eduardo 
Suplicy. 462 

 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 

Fala da importância de se criar uma política de incentivo fiscal, política 
de desenvolvimento regional. Aparte ao Senador César Borges. Senador 
Rodolpho Tourinho. 461 

 
Pede que se proponha a instalação de centros de excelência de acordo 

com a vocação de cada Estado. Aparte ao Senador César Borges. Senador 
José Agripino. 462 

 
Mostra-se solidário com o alerta de que se precisa discutir uma política 

de desenvolvimento regional. Aparte ao Senador César Borges. Senador 
Garibaldi Alves Filho. 464 

 



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

Traz ao conhecimento da Casa assuntos abordados no seminário sobre 
desenvolvimento sustentável organizado pelo PT nos Estados do Acre e 
Rondônia que aponta para o crescente amadurecimento de definição de 
propostas voltadas para a Região Amazônica, levando em consideração o seu 
povo e o meio ambiente. Senadora Fátima Cleide. 072 

 
DESIGUALDADE REGIONAL 
 

Chama atenção para que a diminuição das desigualdades regionais só se 
dará através da ação e do planejamento. Senador César Borges. 458 

 
DIREITO TRABALHISTA 
 

Expressa sua intenção de apontar as conseqüências da flexibilização 
dos direitos trabalhistas em um fórum do Tribunal Superior do Trabalho. 
Senador Paulo Paim. 121 

 
DISCURSO 
 

Cumprimenta o Presidente Luiz Inácio da Silva pelo seu 
pronunciamento à Nação e sintetiza o mesmo. Senador Paulo Paim. 121 

 
DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 
 

Critica a posição do Brasil por estar entre os três países de pior 
distribuição de renda do mundo. Senador Ney Suassuna. 156 

 
ECONOMIA 
 

Chama atenção para a contradição entre o quadro difícil da economia 
internacional, somada ao favoritismo da candidatura de Luiz Inácio Lula da 
Silva, que merecia a desconfiança do mercado e serviu para deteriorar os 
fundamentos da economia. Senador Arthur Virgílio. 083 

 
Pede atenção da Casa para a questão da excessiva abertura da conta de 

capitais. Senador César Borges. 424 
 
Pede que se faça uma economia voltada para o social, para a retomada 

do crescimento econômico. Senador César Borges. 424 
 
EDUCAÇÃO 
 

Comenta sobre o “Projeto de Biomassa Cultivada como fonte de 
Energia Renovável para a Produção de Ferro-Gusa”, que acompanhou desde 
seu início, como Governador de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 170 

 
Registra que está se realizando em todo mundo uma aula magna como 

forma de luta pelo direito à educação pública no planeta. Senadora Ideli 
Salvatti. 172 

 
Chama atenção para que se criem campanhas a fim de educar jovens e 

crianças sobre técnicas mais seguras de mergulho. Senador Leonel Pavan. 452 



 
ELETRONORTE 
 

Registra encontro dos movimentos sociais com a Eletronorte, em 
Tucuruí nos dias 10, 11 e 12, cujo tema é “Os movimentos populares, as 
instituições de ensino e pesquisa e o desenvolvimento regional da área de 
Tucuruí”. Senadora Ana Júlia Carepa. 171 

 
EMPREGO 
 

Pede que as políticas de geração de emprego sejam colocadas em prática 
logo. Senador César Borges. 458 

 
ENERGIA ELÉTRICA 
 

Apóia o plantio de eucalipto por gerar empregos diretos e indiretos em 
regiões carentes, a fim de diminuir a migração para as médias e grandes 
cidades. Senador Eduardo Azeredo. 170 

 
Chama atenção para a necessidade de justa e pertinente avaliação da 

questão energética brasileira, tanto em sua amplitude nacional como no que 
se refere mais diretamente ao Distrito Federal. Senador Valdir Amaral. 451 

 
Afirma que a questão energética, seja sob a ótica econômica ou a 

social, reveste-se de absoluta relevância, sendo prioridade estratégica na 
condução da vida nacional. Senador Valdir Amaral. 451 

 
ESTADO DO AMAPÁ 
 

Destaca decisão política tomada no Amapá de conduzir sua economia 
fundamentada nas necessidades locais, que acabou conseguindo convencer o 
Banco Mundial e o Ministério da Educação de que o Estado era capaz de 
fazê-lo com alta qualidade. Senador João Capiberibe. 112 

 
Traz um kit com produtos do seu Estado, o Amapá, como apresentação 

do pensamento amapaense de desenvolvimento para a região. Senador João 
Capiberibe. 112 

 
ESTADO DO AMAZONAS 
 

Trata da estratégia de ocupação da Amazônia como dos números a 
respeito dos resultados que a mesma pode fornecer. Senador Siba Machado. 073 

 
Registra sua desaprovação quanto ao modelo de desenvolvimento 

pensado para a Região Amazônica. Aparte ao Senador João Capiberibe. 
Senadora Ana Júlia Carepa. 112 

 
Pede que seja revisto o modelo pensado para a Amazônia de 

desenvolvimento que preserve a natureza e não faça exclusão social. Senador 
João capiberibe. 112 

 
Contribui com o discurso do Senador João Capiberibe, sobretudo pelo 

que está acontecendo no mundo globalizado, devido ao alto consumo de 
combustível que torna a atmosfera irrespirável e altera o clima. Aparte ao 
Senador João Capiberibe. Senador Alberto Silva. 115 

 



Registra encontro, que será realizado em Manaus no próximo final de 
semana, importante para a Bancada do PT da Amazônia que estão 
preocupados com a questão do desenvolvimento regional e a importância de 
haver outro modelo deferente de tudo o que já foi feito neste País no tocante à 
Amazônia. Senadora Ana Júlia Carepa. 171 

 
ESTADO DO MATO GROSSO 
 

Saúda Cuiabá, capital do Mato Grasso, que comemora, no dia 08 de 
abril, os seus 284 anos e descreve seus dados positivos e negativos. Senadora 
Serys Slhessarenko. 118 

 
ESTADO DO PIAUÍ 
 

Fala de alguns atrativos do Estado do Piauí, destacando sua gente. 
Senador Mão Santa. 134 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Manifesta preocupação com respeito ao Estado do Rio de Janeiro servir 
à União com tantos recursos, sendo o 2º arrecadador, e receber tão pouco do 
Governo Federal. Senador Marcelo Crivella. 444 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

Vem a Tribuna para falar de Dom Vicente Scherer, o mais destacado 
líder religioso do Rio Grande do Sul, cujo centenário de nascimento 
transcorreu no último dia 5 de fevereiro. Senador Pedro Simon. 137 

 
EXPORTAÇÃO 
 

Apresenta projeto do Prêmio Desempenho ao Exportador, que terá o 
mérito de incentivar e desencadear políticas públicas na esfera estadual que 
aumentem o volume das exportações brasileiras. Senador César Borges. 424 

 
Apóia o projeto do prêmio de exportação, proposto pelo Senador César 

Borges, por ser interessante para os Estados. Aparte ao Senador César 
Borges. Senador Rodolpho Tourinho. 427 

 
Expressa sua opinião a cerca da oportunidade da proposta de 

exportação feita pelo Senador César Borges. Aparte ao Senador César 
Borges. Senador Tasso Jerreissati. 429 

 
FOME 
 

Critica o programa da área social Fome Zero, por não sair do papel e 
perder assim a sua credibilidade. Senador Arthur Virgílio. 083 

 
Preocupa-se com o caminho tomado pelo programa Fome Zero, 

reduzindo em apêndices todos os programas de transferências de renda 
implantados pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. Senadora Lúcia 
Vânia. 433 



 
FUNAI 
 

Trata das dificuldades por que passa a Fundação nacional do Índio – 
FUNAI. Senador Siba Machado. 163 

 
GÁS CARBÔNICO 
 

Aborda questão do chamado “seqüestro do carbono” pelas florestas, em 
contrapartida com a produção de carbono pela indústria, prejudicando o 
balanço na equação do aquecimento global, o “efeito estufa”. Senador 
Eduardo Azeredo. 170 

 
GOVERNO FEDERAL 
 

Expressa sua esperança de que o Presidente Lula terá um bom 
desempenho, assumindo sua obrigação de governar no social e no 
administrativo. Senador Arthur Virgílio. 083 

 
Faz avaliação do desempenho do Governo Lula nestes cem primeiros 

dias, começando pelo índice de popularidade, de apoio nas pesquisas de 
opinião. Senador Aloízio Mercadante. 085 

 
Estima que o Governo Lula aproveite os eventos mais favoráveis da 

economia para colocar o Brasil no caminho do emprego e do crescimento. 
Senador Eduardo Azeredo. 139 

 
Faz referência ao Governo Lula por merecer destaque na condução 

política mais do que na condução econômica e por esses 100 dias de Governo 
terem sido conduzidos com muita cautela do ponto de vista político. Senador 
João Capiberibe. 112 

 
Pronuncia a respeito do Governo de Lula está correspondendo, mas 

ainda precisa vencer o obstáculo do desemprego. Aparte ao Senador Paulo 
Paim. Senador Mão Santa. 123 

 
Critica a política do Governo Lula nos seus cem primeiros dias, 

almejando mudança até o final do seu mandato. Senador Jorge Bornhausen. 159 
 

Defende o Governo Lula de críticas pelos seus cem primeiros dias, 
tendo em vista que um governo de grandes mudanças é sempre visto como 
um governo imprudente. Senador Roberto Saturnino. 161 

 
Pede avaliação do esforço do Governo em ter um caráter para a política 

nacional. Senador Siba Machado. 163 
 
Exalta o Governo pela firmeza de acreditar que é possível construir um 

Brasil mais justo e mais soberano. Senadora Ana Júlia Carepa. 171 
 
Critica o Governo Lula por muito prometer que haveria mudanças, mas 

que não estão acontecendo. Senador César Borges. 424 
 
Presta apoio e solidariedade ao discurso do Senador Jorge Bornhausen, 

Presidente do PFL, onde expõe a tribuna a sua visão e sua análise do Governo 
Lula. Senador César Borges. 424 

 
Questiona o fato do Senador Jorge Bornhausen, Presidente do PFL, ter 

feito um pronunciamento contra o Governo Lula e ter se ausentado do 



plenário sem ouvir outras opiniões. Aparte ao Senador César Borges. Senador 
Eduardo Suplicy. 428 

 
Discute que o Governo não poderia apresentar maiores resultados que 

os já apresentados na área econômica devido ao pouco tempo de mandato. 
Aparte ao Senador César Borges. Senador Antônio Carlos Magalhães. 430 

 
Expressa sua opinião a respeito do Governo Lula. Aparte ao Senador 

César Borges. Senador Mão Santa. 431 
 
Defende o Governo Lula de críticas que o retalham devido o não 

cumprimento das metas nos cem primeiros dias de mandato. Aparte ao 
Senador César Borges. Senador Roberto Saturnino. 432 

 
Parabeniza o PT por ter sido ufanista em tocar para frente aquilo que 

foi deixado, sob ótica econômica, e almeja o mesmo na área social. Senadora 
Lúcia Vânia. 433 

 
Opina que se bastasse manter tudo da mesma forma o povo não teria 

votado para mudar, o que não quer dizer que não se deva aproveitar tudo de 
bom que existe, vendo não a autoria mas o mérito da proposta. Aparte a 
Senadora Lúcia Vânia. Senadora Ana Júlia Carepa. 439 

 
Salienta que a ação consciente e planejada do Governo Federal, em 

esforço conjugado com os Governo Estaduais, deve ser focalizada na geração 
de oportunidade de desenvolvimento. Senador César Borges. 458 

 
GUERRA 
 

Fala de audiência com o Núncio apostólico Dom Lorenzo Baldisseri, 
onde entregou cópia de requerimento já aprovado na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, com parecer favorável do Senador Tasso 
Jereissati, do PSDB-CE, assinado pelo próprio Senador e por mais de dez 
Senadores, conclamando Sua Santidade, o papa João Paulo II, a reunir as 
principais lideranças religiosas do mundo a fim de tentar persuadir os 
governos das nações envolvidas no conflito no Iraque a encontrarem um 
caminho de paz. Senador Eduardo Suplicy. 136 

 
Expressa sua preocupação com o andamento da guerra no Oriente 

Médio devido ao índice de morte dos jornalistas que estão fazendo a 
cobertura do conflito. Senador Hélio Costa. 117 

 
Traz moção ao Plenário para que se possa manifestar solidariedade às 

entidades internacionais ligadas aos jornalistas mortos e repúdio ao Governo 
dos Estados Unidos pela ação e a ONU, por considerar o ato um crime de 
guerra. Senador Ideli Salvatti. 202 

 
ICMS 
 

Aborda tema que traduz situação bastante grave para o Estado do Mato 
Grosso: o ICMS da energia. Senadora Serys Slhessarenko. 118 

 
Discursa sobre o ICMS, defendendo que o Governador do Mato Grosso 

deve ser advertido. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. SeNADOR Mão 
Santa. 120 

 



IGREJA 
 
 

Manifesta sua alegria com o Congresso Nacional, em especial o Senado 
Federal, ter adotado a pratica de realizar, anualmente, sessões solenes de 
homenagem à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB e à 
Campanha da Fraternidade. Senador Antônio Carlos Valadares. 446 

 
Exalta os trabalhos da Arquidiocese, como também a importância da 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB para o destino do País. 446 
 
INCENTIVO FISCAL 
 

Alerta que a fragilidade da economia dos Estados não permite dar um 
passo em direção do incentivo fiscal. Aparte ao Senador César Borges. 
Senador José Agripino. 462 

 
INDÚSTRIA 
 

Trata do processo de industrialização que gerou no País a tendência à 
concentração regional de renda. Senador César Borges. 458 

 
INFRAERO 
 

Manifesta sua compreensão com a preocupação do Senador Eduardo 
Azeredo em solicitar ao Ministério da Defesa informações a respeito dos 
recursos utilizados na construção do Aeroporto Regional de Juiz de Fora. 
Senador Hélio Costa. 203 

 
Destaca a preocupação do Governo Itamar Franco na criação do 

importantíssimo pólo de desenvolvimento regional na região da Zona da 
Mata, um aeroporto de carga. Senador Hélio Costa. 203 

 
Requer que o Ministério da Defesa informe o volume de recursos 

aplicado na obra do Aeroporto Regional de Juiz de Fora. Senador Eduardo 
Azeredo. 203 

 
MEDIDA PROVISÓRIA 
 

Afirma que não concordou, à época, com o sistema adotado nas 
medidas provisórias. Senador José Sarney. 202 

 
NATUREZA 
 

Mostra que nenhum tipo de punição ou ação judicial podem ser 
usadas para minimizar ou mascarar o que está por trás de tantos desastres e 
crimes ambientais que já vitimaram a natureza do País. Senador Aelton 
Freitas. 453 

 
NORDESTE 
 

Pede iniciativa federal para que sejam feitos programas 
governamentais que visem dotar o Nordeste da melhoria na infra-estrutura 
de transporte e comunicação, de modo a tomar menor o custo de produção 
em sua área.S Senador César Borges. 458 

 



Parabeniza o Senador César Borges pelo discurso voltado à migração 
de nordestinos para grandes centros, ficando, muitas vezes, marginalizados. 
Aparte ao Senador César Borges. Senador Ney Suassuna. 459 

 
Pede que se forneça meios necessários para que o povo nordestino se 

desenvolva de maneira justa e por esforço próprio ao invés de compaixão e 
a humilhação da esmola. Senador Tasso Jereissati. 461 

 
Solidariza com a questão de recuperação do Nordeste. Aparte ao 

Senador César Borges. Senador José Agripino. 462 
 
Solidariza com a busca de melhores situações para o Nordeste. Aparte 

ao Senador César Borges. Senador Eduardo Azeredo. 463 
 
Comunica que estará propondo, em pronunciamento no Senado 

Federal, a redistribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Aparte 
ao senador César Borges. Senador Eduardo Azeredo. 463 

 
Apóia o discurso do Senador César Borges com relação a necessidade 

de implantar no Nordeste uma política diferenciada de desenvolvimento. 
Aparte ao Senador César Borges. Senador Antônio Carlos Valadares. 465 

 
PAÍS 
 

Chama atenção para o avanço do País na política, na inserção 
internacional e no resgate de graves questões sociais. Aparte ao Senador 
César Borges. Senador Marco Maciel. 464 

 
PARECER 
 

Parecer nº 197, de 2003, de Plenário favorável ao Projeto de Lei de 
Conversão nº 2, de 2003, com o oferecimento de 4 Emendas (proveniente da 
Medida Provisória nº 83, de 12 de dezembro de 2002), que dispõe sobre a 
concessão de aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa de trabalho 
ou de produção e dá outras providências. Senador Romero Jucá. 098 

 
Parecer nº 198, de 2003, da Comissão Diretora que dá redação final das 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003 (Medida 
Provisória nº 83, de 2002). Senador Paulo Paim. 103 

 
Parecer nº 199, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a 

Mensagem nº 73, de 2003, pela qual o Presidente da república encaminha ao 
Senado Federal, nos termos do § 1º do inciso II do art. 6º da Lei nº 9.069, de 
29 de junho de 1995, favorável a Programação Monetária para o segundo 
trimestre de 2003. Senador Garibaldi Alves Filho. 147 

 
PARTIDO POLÍTICO 
 

Critica o Líder do PFL, o Senador Jorge Bornhausen, por não ficar no 
plenário para ouvir e debater. Senadora Ideli Salvattti. 172 

 
PAUTA 
 

Considera extremamente difícil de se trabalhar a atividade legislativa 
com esse regime de medidas provisórias atuais. Senador Arthur Virgílio. 201 

 



Expressa a luta para se chegar a um acordo e facilitar o processo de 
votação, ajudando a V. Exª no cumprimento do dever de votar, a fim de 
desobstruir a pauta. Senador Arthur Virgílio. 201 

 
Almeja que a Liderança do Governo seja testemunha do esforço que, 

em geral, as Lideranças de vários quadrantes ideológicos têm feito para 
desobstruir a pauta. Senador Arthur Virgílio. 201 

 
PESQUISA 
 

Manifesta seu entusiasmo com declarações feitas pelo Ministro da 
Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, em matéria publicada pelo jornal O 
Estado de São Paulo, com intenções de proporcionar unidades e condições de 
trabalho para as instituições de pesquisa e implantar na região Norte a maior 
reserva biológica do planeta. Senador Valdir Raupp. 450 

 
PETROBRÁS 
 

Faz apelo à alta direção da Petrobrás, para que faça constar, 
obrigatoriamente, do edital de licitação para a construção de novas refinarias, 
a procedente e patriótica exigência de que elas apresentem nunca menos de 
75% de conteúdo nacional. Senador Valmir Amaral. 138 

 
PETRÓLEO 
 

Faz apelo ao Governo Federal para que estude e aja imediatamente, 
baixando o preço do gás de cozinha e do combustível que ainda não tiveram 
sua redução efetivada por conta da diminuição do preço mundial do barril de 
petróleo. Senador Romero Jucá. 133 

 
PLANTIO 
 

Apóia o plantio de eucalipto por gerar empregos diretos e indiretos em 
regiões carentes, a fim de diminuir a migração para as médias e grandes 
cidades. Senador Eduardo Azeredo. 170 

 
POLÍTICA 
 

Testemunha a dificuldade do processo de negociação política na área 
parlamentar. Senador José Sarney. 202 

 
Aborda a questão da instabilidade da política, principalmente a 

cambial. Senador César Borges. 424 
 



POLÍTICA SOCIAL 
 

Apóia a expansão das políticas como a Bolsa-Escola e a Renda Mínima 
Escolar às regiões mais carentes do País, baixando, ao mesmo tempo, o 
índice de miséria e de violência. Senador Ney Suassuna. 156 

 
POVOS INDÍGENAS 
 

Apresenta proposta, que teve início na Câmara dos Deputados, do 
Manifesto de Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos 
Indígenas. Senador Siba Machado. 163 

 
Comenta programação do Encontro Nacional dos Povos Indígenas, 

previsto para acontecer de 25 a 30 de abril próximo. Senador Siba Machado. 163 
 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 

Pronuncia sobre matéria publicada na revista Veja a qual culpa as 
mulheres pelo déficit da Previdência por viverem mais e se aposentarem 
cinco anos antes dos homens. Senadora Serys Slhessarenko. 118 

 
PRIVATIZAÇÃO 

 
Traz ao conhecimento da Casa caso particular, em Goiás, de 

privatização que, ao invés de atender ao interesse público, induzir o 
desenvolvimento humano, primar pelos princípios da livre iniciativa, gerar 
qualidade de serviços e trazer satisfação ao consumidor, arruinou a maior 
empresa local, a Celg – Companhia Energética de Goiás S.A., e tornou mais 
pobres cada um dos cinco milhões de goianos. Senador Demóstenes Torres. 440 

 
PROGRAMA SOCIAL 
 

Alerta que desprezar as experiências de programas que já foram 
testados no Governo Fernando Henrique é um retrocesso para o País, com 
efeitos negativos para a população mais carente. Senadora Lúcia Vânia. 433 

 
Trata da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas, importante passo 

que foi dado para crias condições de sobrevivência para os brasileiros que 
eram até então marginalizados. Senadora Lúcia Vânia. 433 

 
Destaca e alerta para o Projeto Alvorada que se tornou símbolo do 

Governo passado, símbolo das comunidades carentes, cujos resultados 
contribuíram para a premiação da ONU ao ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso por colocar o desenvolvimento humano no centro da agência 
política. Senadora Lúcia Vânia. 433 

 
Chama atenção para uma profunda análise dos méritos, os aspectos 

positivos e negativos, as vantagens e desvantagens dos programas sócias, no 
sentido de que cada brasileiro faça parte e seja sócio do País. Aparte a 
Senadora Lúcia Vânia. Senador Eduardo Suplicy. 436 

 
Opina que o Governo Lula dará uma grande prova de grandeza na 

medida em que der continuidade a projetos que deram certo, ou a projetos 
que não dera tão certo assim, mas que podem ser modificados. Aparte a 
Senadora Lúcia Vânia. Senador Eduardo Azeredo. 437 

 



Opina que destruir ou ignorar todos os programas que estão em 
andamento e que têm alcançado resultados. Aparte a Senadora Lúcia Vânia. 
Senador Tasso Jereissati. 438 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 172, de 2003, que aprova a 
Programação Monetária para o segundo trimestre de 2003. 152 

 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003, proveniente da 
Medida Provisória nº 83, de 2002. Senador Romero Jucá. 098 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003 Discute Projeto de 

Lei de Conversão nº 2, de 2003, proveniente da Medida Provisória nº 83, de 
2002. Senador Osmar Dias. 101 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003 Discute Projeto de 

Lei de Conversão nº 2, de 2003, proveniente da Medida Provisória nº 83, de 
2002. Senador  Aloízio Mercadante. 102 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003 Discute Projeto de 

Lei de Conversão nº 2, de 2003, proveniente da Medida Provisória nº 83, de 
2002. Senadora Ideli Salvati. 102 

 
Pede que seja sobrestada apreciação do Projeto de Lei de Conversão nº 

3, de 2003, proveniente da Medida Provisória nº 82, de 2003. Senador Renan 
Carlheiros. 104 

 
Chama a atenção de seus ilustres Pares para a necessidade de votação 

do Projeto de Lei de Conversão nº 10/2001, originado a partir da discussão 
em Comissão Mista do congresso Nacional, da Medida Provisória nº 2.166-
67/2001, que, entre outras providências, altera determinados dispositivos do 
Código Florestal vigente. Senador Valdir Raupp. 130 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 

Projeto de Lei do Senado nº 107, de 2003, que modifica os arts. 121 e 
122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências”. Senador Paulo Paim. 090 

 
Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2003, que dispõe o cômputo para 

fins de pagamento da indenização por dispensa sem justa causa, dos 
complementos de atualização monetária das contas vinculadas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, mencionados na Lei Complementar 
nº 110, de 29 de junho de 2001, bem assim os decorrentes de decisão judicial. 
Senador Paulo Paim.  092 

 
Projeto de Lei do Senado nº 109, de 2003, que torna obrigatória a 

realização de audiências públicas sobre os aumentos propostos nas tarifas ou 
preços praticados pelas empresas prestadoras de serviços públicos antes que 
os mesmos sejam autorizados pelas respectivas agências reguladoras setoriais 
e dá outras providências. Senador Aloízio Mercadante. 093 

 
Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2003, que altera a Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, no 



sentido de exigir o porte de Carteira Nacional de habilitação para a condução 
de veículos nas rodovias e estradas. Senador Aloízio Mercadante. 094 

 
Projeto de Lei do Senado nº 111, de 2003, que institui a distribuição 

gratuita de medicamentos essenciais ou de uso continuado às pessoas 
carentes e dá outras providências. Senador Aloízio Mercadante. 096 

 
Projeto de Lei do Senado nº 112, de 2003, que obriga os hospitais 

públicos e privados a possuir ambulatórios e unidades de internação 
destinados preferencialmente ao atendimento de pessoas idosas. Senador 
Delcídio Amaral. 097 

 
Comenta projeto, de sua autoria, que em breve apresentará no Senado 

para tornar obrigatória a prestação de contas públicas por intermédio da 
internet. Senador João capiberibe. 112 

 
Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2003 – Complementar, que altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que 
dispõe sobre o imposto dos estados e do distrito Federal sobre Operações 
Relativas a circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e dá outras 
providências. Senador Romero Jucá. 117 

 
Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2003, que revoga inciso V do art. 

83 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal. 
Senador Hélio Costa. 175 

 
Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2003, que altera a redação da Lei 

nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o plano de custeio da 
seguridade social, de forma a isentar os empregadores de recolherem 
contribuições sobre as remunerações pagas a empregados apenados 
internados e em liberdade condicional. Senador Almeida Lima. 185 

 
Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2003, que dá nova redação ao art. 

134 da Consolidação as Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo decreto-Lei 
nº 5.452, de 12 de maio de 1943, para alterar o critério de concessão de 
férias, e dá outras providências. Senador Sérgio Zambiasi. 186 

 
Projeto de Lei do Senado nº 117, de 2003, que altera a Lei nº 8.906, de 

4 de julho de 1994 – Estatuto da Advocacia, para identificar os honorários 
percebidos de indiciados em crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. 
Senador Magno Malta. 188 

 
Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2003, que altera a Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências. Senador Aloízio Mercadante. 188 

 
Projeto de Lei do Senado nº 119, de 2003, que altera a Lei nº 6.938, de 

31 de agosto de 1981, de forma a obrigar que as informações sobre 
licenciamento ambiental sejam disponibilizadas na rede mundial de 
computadores. Senador Aloízio Mercadante. 191 

 
Projeto de Lei do Senado nº 120, de 2003, que dispõe sobre a cobrança 

de taxas de inscrições em vestibulares. Senador Aloízio Mercadante. 192 
 
Projeto de Lei do Senado nº 121, de 2003, que altera dispositivos da 

Lei nº 10.207, de 23 de março de 2001, que “dispõe sobre a renegociado de 
dívidas na âmbito da Programa de crédito educativo, e dá outras 
providências. Senador Aloízio Mercadante. 193 

 



Projeto de Lei do senado nº 122, de 2003, que institui sistema de 
avaliação da qualidade do ensino fundamental público e dá outras 
providências. Senador Aloízio Mercadante. 194 

 
Projeto de Lei do senado nº 123, de 2003, que torna obrigatória a 

identificação dos servidores dos órgãos de segurança pública do estado 
quando participem em operações de controle e manutenção da ordem pública 
e dá outras providências. Senador Aloízio Mercadante. 196 

 
Projeto de Lei do Senado nº 124, de 2003, que torna obrigatório o uso 

nas escolas públicas de uniforme escolar padronizado e dá outras 
providências. Senador Aloízio Mercadante. 197 

 
Projeto de Lei do Senado nº 125, de 2003, que dá nova redação ao art. 

4º e adiciona inciso ao art. 90 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
obrigando terceiros a comprovar a origem lícita de recursos recebidos do 
acusado e escritórios de advocacia e contadoria a comunicarem à autoridade 
competente transações suspeitas de seus clientes. Senador Gerson Camata. 198 

 
Informa protocolação de um projeto de lei que altera a Lei nº 8.906, de 

4 de julho de 1994, o Estatuto da Advocacia, para identificar os honorários 
percebidos de indiciados em crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes 
e ao crime organizado. Senador Magno Malta. 443 

 
PROSTITUIÇÃO INFANTIL 
 

Aborda questão da prostituição infantil que está institucionalizada no 
Brasil e que é vendida no exterior com atrativo turístico. Senadora Íris de 
Araújo. 017 

 
RECURSOS NATURAIS 
 

Comenta desastre ambiental ocorrido no último dia 29 de março, 
causando danos irreparáveis aos recursos naturais dos Estados de Minas 
Gerais, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Senador Aelton Freitas. 453 

 
Faz alerta caso os governos se limitem a adotar medidas pontuais como 

aplicação de multas e reembolso às comunidades afetadas, continuar-se-á a 
encarar com tristeza e comoção a degradação sucessiva do patrimônio 
natural. Senador Aelton Freitas. 453 

 
REFORMAS 
 

Informa que está aguardando o leque de reformas estruturais a serem 
propostas pelo Presidente Lula. Senador Arthur Virgílio. 173 

 
Reclama por não haverem propostas formuladas concretamente para se 

votarem as reformas, apenas discussões. Senador César Borges. 424 
 
REFORMA AGRÁRIA 
 

Incentiva a reforma agrária mas sem lançar a ilusão de que é possível 
avançar demasiadamente sobre a agricultura produtiva brasileira. Senador 
Arthur Virgílio. 083 

 
REQUERIMENTO 
 



Requerimento nº 196, de 2003, que requer, nos termos do inciso I do 
art. 256 do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do requerimento 
nº 88, de 2003. Senador Osmar Dias. 001 

 
Requerimento nº 197, de 2003, que requer informações sobre o 

comportamento da arrecadação tributária. Senador Arthur Virgílio. 087 
 
Requerimento nº 198, de 2003, que solicita informações ao Senhor 

Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, sobre os 
limites de movimentação e empenho impostos aos orçamentos das Agências 
Reguladoras Federais por meio do decreto nº 4.591, de 10 de fevereiro de 
2003. Senador Arthur Virgílio. 088 

 
Requerimento nº 199, de 2003 que solicita ao Ministro da Justiça, 

informações sobre processos em andamento na Secretaria de Defesa 
Econômica e no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sobre a 
aquisição da Chocolates Garoto pela Nestlé Brasil Ltda. Senador Arthur 
Virgílio. 089 

 
Requerimento nº 200, de 2003, que requer, nos termos do disposto no 

art. 222 do regimento Interno, voto de aplauso aos jornais: Correio 
Brasiliense, do Distrito Federal, A Tarde, da Bahia, O Povo, do Ceará, 
Gazeta do Povo, do Paraná, estado de Minas, de Minas Gerias, e O Popular, 
de Goiás, pelo prêmio recebido, segundo avaliação da Agência de Notícias 
dos Direitos da Infância e do Instituto Ayrton Senna, de melhor cobertura aos 
assuntos ligados ao cotidiano das crianças e adolescentes brasileiros em 2002. 
Senadora Lúcia Vânia. 089 

 
Requerimento nº 201, de 2003, que modifica os arts. 121 e 122 da Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da criança e do 
Adolescente e dá outras providências”. Senador Paulo Paim. 090 

 
Requerimento nº 202, de 2003, que requer, com fundamento no art. 216 

, I, do Regimento Interno, combinado com o art. 50 da Constituição Federal, 
que sejam solicitadas, ao exmo. Senhor Ministro do Trabalho e Emprego, 
informações acerca do estágio de estruturação e/ou de implantação do 
Programa Registro Eletrônico – CAGED, idealizado no Governo anterior 
como proposta de aperfeiçoamento dos sistemas de registro de empregados e 
de informação sobre o mercado de trabalho formal. Senador Arthur Virgílio. 154 

 
Requerimento nº 203, de 2003, que requer, nos termos do art. 218, III, 

e, do Regimento Interno, e inserção em ata de um voto de pesar pelo 
falecimento, ocorrido hoje, em Manaus, do Desembargador Paulo Herban 
Maciel Jacob, ex-Presidente do tribunal de Justiça do Amazonas e pessoa de 
relevo no meio jurídico e cultural do Estado. Senador Arthur Virgílio. 155 

 
Requerimento nº 204, de 2003, nos termos do art. 50, § 2º, da 

Constituição Federal, combinado com o art. 216, do Regimento Interno, que 
requer à Mesa do Senado Federal que solicite ao Banco Central do Brasil, 
através do Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Antônio Palocci, 
informações sobre qual o estágio e a relação dos credores nos processos de 
liquidação extrajudicial das instituições financeiras. Senador Romero Jucá. 174 

 
Requerimento nº 205, de 2003, na forma do disposto no art. 50, § 2º, da 

constituição e nos arts. 216 e 217 do Regimento Interno, que requer que seja 
encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda requerimento solicitando 
informações referente ao XI RELATÓRIO DE PROCESSO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO FISCAL 
PARA OS ESTADOS BRASILEIROS (PNAFE), relativo ao primeiro 
semestre de 2002, recebido por intermédio do Aviso nº 63, de 4 de dezembro 



de 2002 (Aviso nº 792, de 25 de novembro de 2002, na origem). Senador 
Almeida Lima. 175 

 
Requerimento nº 206, de 2003, que requer, nos termos dos arts. 50, § 

2º, da Constituição Federal, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
que sejam solicitadas informações referentes ao Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) ao Ministro 
de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Senador 
Jefferson Peres. 199 

 
Pede atenção a V. Exª para que examine dois requerimentos, já 

apresentados, relativos ao que está acontecendo no Iraque antes que se 
tornem inócuos. Senador Eduardo Suplicy. 200 

 
Requerimento nº 207, de 2003, que condena a ação militar contra os 

profissionais de imprensa no Iraque. Senador Hélio Costa. 202 
 
Requerimento nº 208, de 2003, nos termos do § 2º do art. 50 da 

Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro do 
estado da Defesa, informações referentes ao Aeroporto Regional da Zona da 
Mata, Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 202 

 
SALÁRIO MÍNIMO 
 

Critica a atual oposição por não ter dado um salário mínimo descente 
ao povo brasileiro já que ficou oito anos no poder. Senadora Ana Júlia 
Carepa. 171 

 
Critica por ser este, nos últimos oito anos, o menor salário mínimo. 

Senador Arthur Virgílio. 173 
 
SAUDAÇÃO 
 

Saúda o Presidente Nacional do PFL, Senador Jorge Bornhausen, pelo 
discurso pronunciado. Senador Arthur Virgílio. 173 

 
Parabeniza o Senador César Borges pelo seu Governo na Bahia. Aparte 

ao Senador César Borges. Senador Mão Santa. 431 
 
Parabeniza o Senador César Borges pela profundidade das questões 

abordadas em seu discurso. Aparte ao Senador César Borges. Senadora Ana 
Jùlia Carepa. 432 



 
SENADO FEDERAL 
 

Informa que a Presidência efetuará ajustes com o propósito de evitar 
que a Ordem do Dia continue a ser acrescida, todos os dias, dos itens 
anteriormente programados nessa agenda mensal. Senador José Sarney. 200 

 
SERVIÇO PÚBLICO 
 

Critica o programa de descentralização do serviço público por ter 
representado apenas um problema e não uma solução. Aparte ao Senador Ney 
Suassuna. Senador Siba Machado. 158 

 
SERVIDOR PÚBLICO 
 

Demonstra sua decepção com a possibilidade de se confirmar que o 
Presidente Lula dará apenas 1% de reajuste para o servidor público. Senador 
Arthur Virgílio. 173 

 
Pede que seja discutida uma política séria para o servidor público. 

Senador Arthur Virgílio. 173 
 
SOCIEDADE 
 

Exalta o sucesso e a importância para a sociedade de propostas como a 
Campanha da Fraternidade e do Mutirão Nacional para a Superação da 
Miséria e da Fome. Senador Antônio Carlos Valadares. 446 

 
SUDENE 
 

Critica a extinção da SUDENE por ter sido tão danosa para a região 
quanto a pretensa corrupção existente. Senador César Borges. 458 

 
SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL 
 

Parabeniza o Superior Tribunal de Justiça pela decisão de cortar na 
própria pele, afastando um de seus Ministros para que respondesse sobre 
suspeitas que pesam sobre ele. Senador João capiberibe. 112 

 



TECNOLOGIA 
 

Aborda o papel decisivo dos investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento científico e tecnológico como indutores do avanço social e 
econômico do País. Senador Valdir Raupp. 450 

 
TRABALHO 
 

Apóia iniciativas que têm interesse em capacitar o seu trabalhador, de 
forma a trair maiores e melhores investimentos de empresas interessantes em 
deixar de atuar nos grandes centros. Senador César Borges. 458 

 
TRANSCRIÇÃO 
 

Solicita que seja transcrito nos Anais da Casa nota oficial da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Senador Eduardo Suplicy. 444 

 
TURISMO 
 

Comenta festa de grande repercussão na instalação e posse dos 
membros da Subcomissão de Turismo, como sua criação muito oportuna. 
Senador Mão Santa. 134 

 
Reforça o discurso do Senador Mão Santa, recordando que foi a 

Bancada do PSDB de Santa Catarina que propôs a criação da Subcomissão de 
Turismo no Senado. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Leonel Pavan. 135 

 
VIOLÊNCIA 
 
Agradece os e-mails enviados por adolescentes que acompanham os trabalhos desta Casa, dando força e 
estímulo no combate ao narcotráfico, ao crime organizado e a violência que se estabeleceram neste País. 
Senador Magno Malta. 443 



Ata da 34ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 8 de abril de 2003

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Pa u lo Paim, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Alber to Sil va,
da Srª Serys Slhes sa ren ko, e dos Srs. Mão San ta e Au gus to Bo te lho

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

Ael ton Fre i tas – Alber to Sil va – Alme i da Lima –
Alo i zio Mer ca dan te – Alva ro Dias – Ana Jú lia Ca re pa
– Anto nio Car los Ma ga lhães – Antô nio Car los Va la da-
res – Arthur Vir gí lio – Au gus to Bo te lho – Cé sar Bor -
ges – Del ci dio Ama ral – De mos te nes Tor res – Du ci o-
mar Cos ta – Edi son Lo bão – Edu ar do Aze re do – Edu -
ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Eu rí pe-
des Ca mar go – Fá ti ma Cle i de – Fer nan do Be zer ra –
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 – 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 – Mag no Mal ta – Mão San ta –
Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci el – Ney Su as su na –
Osmar Dias – Pa pa léo Paes – Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo Paim – Pe dro Si mon –
Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros
– 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 tô 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 75 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Alber to Sil va.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 196, DE 2003 

Re que i ro, nos ter mos do in ci so I do art. 256 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a re ti ra da do
Re que ri men to nº 88, de 2003.

Sala das Ses sões, 8 de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias .

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com base no art. 256, §2º, item 1, do Re gi-
men to Inter no, de fi ro a re ti ra da do pre sen te re que ri-
men to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos)
– Na ses são do dia 10 de mar ço pas sa do foi lido o Ofí-
cio nº 183, de 2002, do Pre si den te da Co mis são Par la-
men tar Mis ta de Inqué ri to cri a da pelo Re que ri men to nº
23, de 2000-CN, des ti na da a “apu rar, em todo o País, o
ele va do cres ci men to do rou bo de car gas trans por ta das
pe las em pre sas de trans por tes ro do viá rio, fer ro viá rio e
aqua viá rio”, en ca mi nhan do o Re la tó rio nº 1, de
2003-CN, que foi pu bli ca do no Su ple men to ao nº 18 do
Diá rio do Se na do Fe de ral, do úl ti mo dia 11 de mar ço.

O re fe ri do Re la tó rio con clu iu por re co men da-
ções e su ges tões, que fo ram en vi a das às se guin tes
au to ri da des:

– Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de Jo in vil le – SC
(Ofí cio nº SF/257/2003);
– Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de Cam pi nas –
SP (Ofí cio nº SF/258/2003);
– Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de Uber lân dia –
MG (Ofí cio nº SF/259/2003);
– Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de San tos – SP
(Ofí cio nº SF/260/2003);
– Pro cu ra dor-Ge ral do Esta do do Espí ri to San to
(Ofí cio nº SF/261/2003);
– Pro cu ra dor-Ge ral do Esta do do Rio de Ja ne i ro
(Ofí cio nº SF/262/2003);
– Pro cu ra dor-Ge ral do Esta do de Mi nas Ge ra is (Ofí -
cio nº SF/263/2003);
– Pro cu ra dor-Ge ral do Esta do de Go iás (Ofí cio nº
SF/264/2003);
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– Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça do Esta do do Espí ri to
San to;
– Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça do Esta do do Rio de
Ja ne i ro;
– Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça do Esta do de Mi nas
Ge ra is;
– Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça do Esta do de Go iás;
– Cor re ge dor da Po lí cia Ci vil do Esta do de Mi nas
Ge ra is (Ofí cio nº SF/265/2003);
– Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil (Ofí cio nº
SF/266/2003);
– Di re tor-Ge ral do De par ta men to Na ci o nal de Pro-
du ção Mi ne ral (Ofí cio nº SF/22/2003);
– Di re tor-Ge ral da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo
(Ofí cio nº SF/267/2003);
– Di re tor-Ge ral do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
(Ofí cio nº SF/268/2003);
– Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral (Ofí cio nº
SF/269/2003);
– Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to (Ofí cio nº SF/270/2003);
– Mi nis tro da Jus ti ça (Ofí cio nº SF/271/2003);
– Mi nis tro da Fa zen da (Ofí cio nº SF/272/2003);
– Mi nis tro da Sa ú de (Ofí cio nº SF/311/2003);
– Mi nis tro das Co mu ni ca ções (Ofí cio nº
SF/312/2003);
– Mi nis tro da De fe sa (Ofí cio nº SF/313/2003);
– Go ver na dor do Esta do do To can tins (Ofí cio nº
SF/273/2003);
– Go ver na dor do Esta do de Ser gi pe (Ofí cio nº
SF/274/2003).
– Go ver na dor do Esta do de Ro ra i ma (Ofí cio nº
SF/275/2003);
– Go ver na dor do Esta do de San ta Ca ta ri na (Ofí cio
nº SF/276/2003);
– Go ver na dor do Esta do do Rio Gran de do Nor te
(Ofí cio nº SF/277/2003);
– Go ver na dor do Esta do do Pi a uí (Ofí cio nº
SF/278/2003);
– Go ver na dor do Esta do do Pa ra ná (Ofí cio nº
SF/279/2003);
– Go ver na dor do Esta do da Pa ra í ba (Ofí cio nº
SF/280/2003);
– Go ver na dor do Esta do do Pará (Ofí cio nº
SF/281/2003);
– Go ver na dor do Esta do do Mato Gros so (Ofí cio nº
SF/282/2003);
– Go ver na dor do Esta do do Ce a rá (Ofí cio nº
SF/283/2003);

– Go ver na dor do Esta do da Ba hia (Ofí cio nº
SF/284/2003);
– Go ver na dor do Esta do do Ama pá (Ofí cio nº
SF/285/2003);
– Go ver na dor do Esta do do Acre (Ofí cio nº
SF/286/2003);
– Go ver na dor do Esta do de Ala go as (Ofí cio nº
SF/287/2003);
– Go ver na dor do Esta do de Per nam bu co (Ofí cio nº
SF/288/2003);
– Go ver na dor do Esta do de Go iás (Ofí cio nº
SF/289/2003);
– Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral (Ofí cio nº
SF/290/2003);
– Go ver na dor do Esta do de Mi nas Ge ra is (Ofí cio nº
SF/291/2003);
– Go ver na dor do Esta do do Mato Gros so do Sul
(Ofí cio nº SF/292/2003);
– Go ver na dor do Esta do do Espí ri to San to (Ofí cio nº 
SF/293/2003);
– Go ver na dor do Esta do de São Pa u lo (Ofí cio nº
SF/294/2003);
– Go ver na dor do Esta do do Rio de Ja ne i ro (Ofí cio nº 
SF/295/2003);
– Go ver na dor do Esta do de Ron dô nia (Ofí cio nº
SF/296/2003);
– Go ver na dor do Esta do do Ama zo nas (Ofí cio nº
SF/297/2003);
– Go ver na dor do Esta do do Ma ra nhão (Ofí cio nº
SF/298/2003);
– Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos (Ofí cio nº
SF/299/2003);
– Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da União (Ofí cio
nº SF/300/2003);
– Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca (Ofí cio nº
SF/301/2003);
– Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
de Mi nas Ge ra is (Ofí cio nº SF/302/2003); 
– Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
do Rio de Ja ne i ro (Ofí cio nº SF/303/2003);
– Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
do Ama zo nas (Ofí cio nº SF/304/2003);
– Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
de Ron dô nia (Ofí cio nº SF/305/2003);
– Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
do Rio Gran de do Sul (Ofí cio nº SF/306/2003);
– Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
de Per nam bu co (Ofí cio nº SF/307/2003);
– Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
de São Pa u lo (Ofí cio nº SF/308/2003);
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– Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
do Ma ra nhão (Ofí cio nº SF/309/2003); e
– Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de-
ral e dos Ter ri tó ri os (Ofí cio nº SF/314/2003).

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Alber to Sil va.

É lido o se guin te:

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 335

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor José Sar ney
Dig nís si mo Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – BF

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de di ri gir-me

a Vos sa Exce lên cia para acu sar o re ce bi men to do
Ofí cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003, re fe ren te
ao Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2003-CN, apre sen ta do
como con clu são dos tra ba lhos da Co mis são Par la-
men tar Mis ta de Inqué ri to, des ti na da a apu rar, em
todo o País, o ele va do cres ci men to de rou bo de car -
gos trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes ro -
do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Infor mo, por opor tu no, que es tou en vi an do, nes -
ta data, có pia de toda a do cu men ta ção aos Pro cu ra-
do res-Che fe das Pro cu ra do ri as da Re pú bli ca nos
Esta dos do Ama zo nas, Dis tri to Fe de ral, Espí ri to San -
to, Go iás, Ma ra nhão, Mi nas Ge ra is, Per nam bu co, Rio
de Ja ne i ro, Rio Gran de do Sul, Ron dô nia, San ta Ca -
ta ri na e São Pa u lo, e aos Pro cu ra do res-Ge ra is de
Jus ti ça dos mes mos Esta dos, para as pro vi dên ci as
de sua com pe tên cia, no ta da men te quan to ao con ti do
nos itens I e II.

No que se re fe re a pos sí vel re vi são da pena im -
pos ta ao se nhor Mil ton Cé sar da Sil va, en ca mi nho a
Vos sa Exce lên cia, có pia do ex pe di en te que es tou en -
vi an do à De fen so ria Pú bli ca do Esta do de Ron dô nia.

Ain da, em re la ção às con clu sões da re fe ri da CPI
no to can te ao atu al De pu ta do Fe de ral José Fus cal di
Ce sí lio “Ta ti co”, in for mo que esta Pro cu ra do ria-Ge ral
da Re pú bli ca irá ado tar as pro vi dên ci as ca bí ve is.

Por úl ti mo, in for mo que tão logo haja in te res se
por par te das uni da des do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
nos Esta dos, es ta rei cre den ci an do pes soa para ana li-
sar jun to à Se cre ta ria-Ge ral da Mesa do Se na do Fe -
de ral, de toda a do cu men ta ção co li gi da pela alu di da
Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 310

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Pro cu ra dor Sér gio La u ria Fer re i ra
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Che fe da Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca no Esta do do Ama zo nas
Ma na us – AM

Se nhor Pro cu ra dor-Che fe,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to, có pia
do Ofí cio nº 301(SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce bi-
do nes ta Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca em 27 de
mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te
do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 18, do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o País, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 311

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Pro cu ra dor Mar cus da Pe nha Sou za Lima
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Che fe da Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca no Dis tri to Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pro cu ra dor-Che fe,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci men to, có pia
do Ofi cio nº 301(SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce-
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bi do nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em 27
de mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do
exem plar do Su ple men to ao nº 18 do Diá rio do Se -
na do Fe de ral, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio
Fi nal nº 1, de 2003-CN, apre sen ta do como con clu-
são de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la men tar
Mis ta de Inqué ri to, cri a da no Con gres so Na ci o nal
des ti na da a apu rar, em todo o País, o ele va do cres -
ci men to de rou bo de car gas trans por ta das pe las
em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e
aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 312

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Pro cu ra dor Hen ri que Ge a quin to Her ke nhoff
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Che fe da Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca no Esta do do Espí ri to San to
Vi tó ria – ES

Se nhor Pro cu ra dor-Che fe,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci men to, có pia
do Ofi cio nº 301(SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce bi-
do nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em 27 de
mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te
do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 18 do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o País, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 313

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si ma Se nho ra
Pro cu ra do ra Ro sân ge la Pof hal Ba tis ta
Dig nís si ma Pro cu ra do ra-Che fe da Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca no Esta do de Go iás
Go iâ nia – GO

Se nho ra Pro cu ra do ra-Che fe,
Cum pri men tan do-a, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci men to, có pia
do Ofí cio nº 301(SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce bi-
do nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, em 27 de
mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te
do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 18 do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o País, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 314

Bra sí lia,31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Pro cu ra dor Ser gei Me de i ros Ara ú jo
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Che fe da Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca no Esta do do Mar anhão
São Luís – MA

Se nhor Pro cu ra dor-Che fe,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia rara co nhe ci men to, có pia do
Ofí cio nº 301(SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce bi do
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nes ta Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca em 27 de mar -
ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te do
Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do Su -
ple men to ao nº 18, do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o país, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 315

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Pro cu ra dor José Adér cio Le i te Sam pa io
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Che fe da Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca no Esta do de Mi nas Ge ra is
Belo Ho ri zon te – MG

Se nhor Pro cu ra dor-Che fe,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to, có pia
do Ofi cio nº 301(SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce-
bi do nes ta Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca em 27
de mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do
exem plar do Su ple men to ao nº 18, do Diá rio do Se -
na do Fe de ral, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio
Fi nal nº 1, de 2003-CN, apre sen ta do como con clu-
são de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la men tar
Mis ta de Inqué ri to, cri a da no Con gres so Na ci o nal
des ti na da a apu rar, em todo o país, o ele va do cres -
ci men to de rou bo de car gas trans por ta das pe las
em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e
aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de eles ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 316

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Pro cu ra dor Wel ling ton Ca bral Sa ra i va
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Che fe da Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca no Esta do de Per nam bu co
Re ci fe – PE

Se nhor Pro cu ra dor-Che fe,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to, có pia
do Ofi cio nº 301(SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce bi-
do nes ta Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca em 27 de
mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te
do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 18, do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o pais, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 317

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si ma Se nho ra
Pro cu ra do ra Ma ria He le na de Car va lho No gue i ra de
Pa u la
Dig nís si ma Pro cu ra do ra-Che fe da Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca no Esta do do Rio de Ja ne i ro
Rio de Ja ne i ro – RJ

Se nho ra Pro cu ra do ra-Che fe,
Cum pri men tan do-a, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to có pia do
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Ofí cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce bi do
nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em 27 de
mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te
do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o País, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 318

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Pro cu ra dor Dou glas Fis cher
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Che fe da Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca no Esta do do Rio Gran de do Sul
Por to Ale gre – RS

Se nhor Pro cu ra dor-Che fe,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to, có pia
do Ofí cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce-
bi do nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em 27 de 
mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te
do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o País, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 319

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Pro cu ra dor Síl vio Ro ber to Oli ve i ra de Amo rim Jú ni or
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Che fe subs ti tu to da Pro cu ra-
do ria da Re pú bli ca no Esta do de Ron dô nia
Por to Ve lho – RO

Se nhor Pro cu ra dor-Che fe,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to có pia do
Ofí cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce bi do
nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em 27 de
mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te
do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o País, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 320

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor,
Pro cu ra dor Mar co Au re lio Du tra Aydos
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Che fe da Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca no Esta do de San ta Ca ta ri na
Flo ri a nó po lis – SC

Se nhor Pro cu ra dor-Che fe,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to có pia
do Ofí cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003, re -
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ce bi do nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em
27 de mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre -
si den te do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do
exem plar do Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do
Se na do Fe de ral, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó-
rio Fi nal nº 1, de 2003-CN, apre sen ta do como con -
clu são de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la-
men tar Mis ta de Inqué ri to, cri a da no Con gres so Na -
ci o nal des ti na da a apu rar, em todo o País, o ele va do
cres ci men to de rou bo de car gas trans por ta das pe -
las em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri-
os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 321

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si ma Se nho ra
Pro cu ra do ra Zé lia Lu í za Pi er do ná
Dig nís si ma Pro cu ra do ra-Che fe da Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca no Esta do de São Pa u lo
São Pa u lo – SP

Se nho ra Pro cu ra do ra-Che fe,
Cum pri men tan do-a, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to có pia
do Ofí cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003, re -
ce bi do nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em
27 de mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre -
si den te do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do
exem plar do Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do
Se na do Fe de ral, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó-
rio Fi nal nº 1, de 2003-CN, apre sen ta do como con -
clu são de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la-
men tar Mis ta de Inqué ri to, cri a da no Con gres so Na -
ci o nal des ti na da a apu rar, em todo o País, o ele va do
cres ci men to de rou bo de car gas trans por ta das pe -
las em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri-
os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 322

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si ma Se nho ra
Dou to ra Ma ria do Per pé tuo So cor ro Gu e des Mou ta
Dig nís si ma Pro cu ra do ra-Ge ral de Jus ti ça do Esta do
do Ama zo nas
Ma na us – AM

Se nho ra Pro cu ra do ra-Ge ral,
Cum pri men tan do-a, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to có pia do
Ofí cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce bi do
nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em 27 de
mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te
do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o País, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 323

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Dou tor José Edu ar do Sabo Paes
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça no Dis tri to
Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pro cu ra dor-Ge ral,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to có pia do
Ofí cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce bi do
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nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em 27 de
mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te
do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o País, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 324

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Dou tor José Ma ria Ro dri gues de Oli ve i ra Fi lho
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça no Esta do
do Espí ri to San to
Vi tó ria – ES

Se nhor Pro cu ra dor-Ge ral,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to có pia
do Ofí cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003, re -
ce bi do nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em
27 de mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre -
si den te do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do
exem plar do Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do
Se na do Fe de ral, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó-
rio Fi nal nº 1, de 2003-CN, apre sen ta do como con -
clu são de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la-
men tar Mis ta de in qué ri to, cri a da no Con gres so Na -
ci o nal des ti na da a apu rar, em todo o País, o ele va do
cres ci men to de rou bo de car gas trans por ta das pe -
las em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri-
os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 325

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si ma Se nho ra
Dou to ra La u ra Ma ria Fer re i ra Bu e no
Dig nís si ma Pro cu ra do ra-Ge ral de Jus ti ça no Esta do
de Go iás
Go iâ nia – GO

Se nho ra Pro cu ra do ra-Ge ral,
Cum pri men tan do-a, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to có pia do
Ofí cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce bi do
nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em 27 de
mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te
do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o País, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 326

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Dou tor Ra i mun do No na to de Car va lho Fi lho
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça no Esta do
do Ma ra nhão
São Luís – MA

Se nhor Pro cu ra dor-Ge ral,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to có pia
do Ofí cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003, re -
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ce bi do nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em
27 de mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre -
si den te do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do
exem plar do Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do
Se na do Fe de ral, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó-
rio Fi nal nº 1, de 2003-CN, apre sen ta do como con -
clu são de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la-
men tar Mis ta de Inqué ri to, cri a da no Con gres so Na -
ci o nal des ti na da a apu rar, em todo o País, o ele va do
cres ci men to de rou bo de car gas trans por ta das pe -
las em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri-
os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 327

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Dou tor Ne dens Ulis ses Fre i re Vi e i ra
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça no Esta do
de Mi nas Ge ra is
Belo Ho ri zon te – MG

Se nhor Pro cu ra dor-Ge ral,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to có pia do
Ofí cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce bi do
nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em 27 de
mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te
do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o País, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 328

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Dou tor Fran cis co Sa les Albu quer que
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça no Esta do
de Per nam bu co
Re ci fe – PE

Se nhor Pro cu ra dor-Ge ral,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to có pia do
Ofí cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce bi do
nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em 27 de
mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te
do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o País, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

Ofí cio PGR/GAB/Nº 329

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Dou tor Antô nio Vi cen te da Cos ta Jú ni or
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça no Esta do
do Rio de Ja ne i ro
Rio de Ja ne i ro – RJ

Se nhor Pro cu ra dor-Ge ral,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to, có pia
do Ofi cio nº 301(SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce bi-
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do nes ta Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca em 27 de
mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te
do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o pais, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

Ofí cio PGR/GAB/Nº 330

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Dou tor Cláu dio Bar ros Sil va
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça no Esta do
do Rio Gran de do Sul
Por to Ale gre – RS

Se nhor Pro cu ra dor-Ge ral,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to, có pia
do Ofi cio nº 301(SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce-
bi do nes ta Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca em 27
de mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do
exem plar do Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do
Se na do Fe de ral, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó-
rio Fi nal nº 1, de 2003-CN, apre sen ta do como con -
clu são de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la-
men tar Mis ta de Inqué ri to, cri a da no Con gres so Na -
ci o nal des ti na da a apu rar, em todo o país, o ele va do
cres ci men to de rou bo de car gas trans por ta das pe -
las em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri-
os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

Ofí cio PGR/GAB/Nº 331

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Dou tor José Vi a na Alves
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça no Esta do
de Ron dô nia
Por to Ve lho – RO

Se nhor Pro cu ra dor-Ge ral,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to, có pia
do Ofi cio nº 301(SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce bi-
do nes ta Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca em 27 de
mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si den te
do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 018 do Diá rio do Se na do Fe de ral,
con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de
2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus tra -
ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to, cri a da no Con gres so Na ci o nal des ti na da a apu rar,
em todo o país, o ele va do cres ci men to de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 332

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Dou tor José Gal va ni Alber ton
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça no Esta do
de San ta Ca ta ri na
Flo ri a nó po lis – SC

Se nhor Pro cu ra dor-Ge ral,

Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-
nhar a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci men to, có pia
do Ofi cio nº 301(SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce-
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bi do nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, em 27
de mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do
exem plar do Su ple men to ao nº 18 do Diá rio do Se -
na do Fe de ral, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio
Fi nal nº 1, de 2003-CN, apre sen ta do como con clu-
são de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la men tar
Mis ta de Inqué ri to, cri a da no Con gres so Na ci o nal
des ti na da a apu rar, em todo o País, o ele va do cres -
ci men to de rou bo de car gas trans por ta das pe las
em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e
aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-
ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 333

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Dou tor Luz Antô nio Gu i ma rães Mar rey
Dig nís si mo Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça no Esta do
de São Pa u lo
São Pa u lo – SP

Se nhor Pro cu ra dor-Ge ral,

Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-
nhar a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci men to, có pia
do Ofi cio nº 301(SF), de 25 de mar ço de 2003, re ce-
bi do nes ta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca em 27
de mar ço de 2003, do Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te do Se na do Fe de ral, e có pia de par te do
exem plar do Su ple men to ao nº 18 do Diá rio do Se -
na do Fe de ral, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio
Fi nal nº 1, de 2003-CN, apre sen ta do como con clu-
são de seus tra ba lhos, pela Co mis são Par la men tar
Mis ta de Inqué ri to, cri a da no Con gres so Na ci o nal
des ti na da a apu rar, em todo o País, o ele va do cres -
ci men to de rou bo de car gas trans por ta das pe las
em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e
aqua viá ri os.

Di an te da gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos, so -
li ci to a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za de im pri mir ca rá-

ter pre fe ren ci al à ma té ria, con so an te o dis pos to na
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 334

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Dou tor João Luís Sis me i ro de Oli ve i ra
Dig nís si mo De fen sor Pú bli co-Ge ral do Esta do de
Ron dô nia
Por to Ve lho – RO

Se nhor De fen sor Pú bli co,
Cum pri men tan do-o, e te nho a hon ra de en ca-

mi nhar a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci men to, có -
pia do Ofi cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003,
re ce bi do do Se na dor José Sar ney, Pre si den te do
Se na do Fe de ral, e có pia de par te do exem plar do
Su ple men to ao nº 18 do Diá rio do Se na do Fe de-
ral, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1,
de 2003-CN, apre sen ta do como con clu são de seus
tra ba lhos, pela Co mis são Par la men tar Mis ta de
Inqué ri to, des ti na da a apu rar, em todo o País, o ele -
va do cres ci men to de rou bo de car gas trans por ta-
das pe las em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer -
ro viá ri os e aqua viá ri os.

Con for me re co men da ção da alu di da CPMI,
con sul to a Vos sa Exce lên cia so bre a pos si bi li da de de
se ado ta rem me di das ju di ci a is vi san do pos sí vel re vi-
são de pena do Sr. Mil ton Cé sar da Silva.

Apro ve i to a opor tu ni da de para apre sen tar a
Vos sa Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis -
tin ta con si de ra ção.

Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da Republica.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

Sobre a mesa, expediente que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Alberto
Silva.

É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ex pe di en te que aca ba de ser lido será pu bli-
ca do e jun ta do ao pro ces sa do do Re que ri men to nº
23, de 2000-CN.

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 Alber to Sil va.

São li dos os se guin tes:

Of. nº 246/03 – LPL

Bra sí lia, 2 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a V.Exª que o Par ti-

do Li be ral in di ca o De pu ta do Co ro nel Alves (PL – AP), 
na qua li da de de ti tu lar, e o De pu ta do San dro Ma bel
(PL – GO), na qua li da de de 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 Mis ta des ti na da a pro fe rir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 112, de 2003, que “Cria car gos na Car -
re i ra Po li ci al Fe de ral e o Pla no Espe ci al de Car gos do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral e dá ou tras pro vi-
dên ci as.”

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to, re i-
te ro ao ilus tre Pre si den te meus pro tes tos de ele va do
apre ço e dis tin ta con si de ra ção. – De pu ta do Val de mar
Cos ta Neto, Lí der do Par ti do Li be ral.

Of. nº 295/03 – LPL

Bra sí lia, 3 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a V. Exª que o Par ti-

do Li be ral in di ca o De pu ta do Mi guel de Sou za (PL –
RO), na qua li da de de ti tu lar, e o De pu ta do We lin ton
Fa gun des (PL – MT), na qua li da de de 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 Mis ta des ti na da a pro fe rir pa re cer
à Me di da Pro vi só ria nº 113, de 2003, que “Esta be le ce
nor mas para a co mer ci a li za ção da pro du ção de soja
da sa fra 2003 e dá ou tras pro vi dên ci as.”

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to, re i-
te ro ao ilus tre Pre si den te meus pro tes tos de ele va do
apre ço e dis tin ta con si de ra ção. – De pu ta do Val de mar
Cos ta Neto, Lí der do Blo co do PL/PSL.

Of. nº 296/03 – LPL 

Bra sí lia, 3 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te.,
Te nho a hon ra de co mu ni car a V. Exª que o Par ti-

do Li be ral in di ca o De pu ta do He le no Sil va (PL – SE),
na qua li da de de ti tu lar, e o De pu ta do João Leão (PL –
BA), na qua li da de de 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 Mis ta des ti na da a pro fe rir pa re cer à Me di da Pro -
vi só ria nº 114, de 2003, que “Dis põe so bre a re pac tu-
a ção e o alon ga men to de dí vi das ori un das de ope ra-
ções de cré di to ru ral con tra ta das sob a égi de do Pro -
gra ma Espe ci al de Cré di to para a Re for ma Agrá ria –
PROCERA, do Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to
da Agri cul tu ra Fa mi li ar – PRONAF, ou de ou tras fon -
tes de re cur sos, por agri cul to res fa mi li a res, mini e pe -
que nos agri cul to res, suas as so ci a ções e co o pe ra ti-
vas, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sen do o que se apre sen ta par o mo men to, re i te-
ro a ilus tre Pre si den te meus pro tes tos de ele va do
apre ço e dis tin ta con si de ra ção. – De pu ta do Val de mar
Cos ta Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

Of. Nº 297/03 – LPL

 Bra sí lia, 3 de abril de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a V. Exª que o Par ti-

do Li be ral in di ca o De pu ta do Me de i ros (PL/SP), na
qua li da de de ti tu lar, e o De pu ta do San dro Ma bel
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(PL/GO), na qua li da de de 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 Mis ta des ti na da a pro fe rir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 116, de 2003, que “Dis põe so bre o sa lá-
rio mí ni mo a par tir de 1º de abril de 2002, e da ou tras
pro vi dên ci as”.

Sendo o que se apresenta para o momento,
reitero ao ilustre Presidente meus protestos de
elevado apreço e distinta consideração. – Deputado
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco PL/PSL

Ofí cio nº 76/03-GLPSDB

Bra sí lia, 7 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Tenho a honra de indicar os seguintes

Senadores para, como representantes do PSDB,
integrarem a Comissão Mista destinada a examinar
a Medida Provisória nº 117, em substituição aos já
indicados:

TI TU LA RES:

Arthur Vir gí lio
Ro me ro Jucá

SUPLENTES:

Ante ro Paes de Bar ros
Sér gio Gu er ra

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Arthur
Vir gi lio, Lí der do PSDB

Ofí cio nº 77/03-GLPSDB 

Bra sí lia, 7 de abril de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car os se guin tes Se na do-

res para, como re pre sen tan tes do PSDB, in te gra rem
a Co mis são Mis ta des ti na da a exa mi nar a Me di da
Pro vi só ria nº 118, em subs ti tu i ção aos já in di ca dos:

TITULARES:

Arthur Vir gí lio
Ro me ro Jucá

SU PLEN TES:

A nte ro Paes de Bar ros
Sér gio Gu er ra

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Arthur
Vir gí lio, Lí der do PSDB

Of. Nº 62/03

Bra sí lia, 8 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co, nos ter mos re gi men ta is, o De pu ta do Pro -

mo tor Afon so Gil, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Iná cio
Arru da, para com por a Co mis são Mis ta des ti na da a
apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 114, de 2003, que
dis põe so bre a re par ti ção e o alon ga men to de dí vi das
ori un das de ope ra ções de cré di to ru ral.

Ao en se jo re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de ele va da es ti ma.

 De pu ta do Iná cio Arru da, Lí der do PcdoB.

Of. 230/2003

Bra sí lia, 8 de abril 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia, nos ter mos re gi men-

ta is, o Se nhor De pu ta do Nel son Mar que zel li (PTB –
SP), como Ti tu lar, e o Se nhor De pu ta do José Car los
Mar ti nez (PTB – PR), como Su plen te, em subs ti tu i ção
aos Se nho res De pu ta dos Ro ber to Jef fer son (PTB –
RJ) e Fer nan do Gon çal ves (PTB – RJ), res pec ti va-
men te, para in te gra rem a Co mis são Mis ta que ana li sa
a Me di da Pro vi só ria nº 113, de 26 de mar ço de 2003,
que “es ta be le ce nor mas para a co mer ci a li za ção da
pro du ção de soja da sa fra de 2003 e dá ou tras pro vi-
dên ci as”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e elevada consideração. –
Deputado Roberto Jefferson, Líder do PTB.

Ofí cio GAB-306/I nº 26/03

Bra sí lia, 8 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Com os meus cum pri men tos, re por to-me à de -

sig na ção re la ti va à com po si ção da Co mis são Mis ta
des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 116, de 2
de abril de 2003, que dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a
par tir de 1º de abril de 2003, para so li ci tar a Vos sa
Exce lên cia a subs ti tu i ção des te sig na tá rio pelo De pu-
ta do Ildeu Ara ú jo.

Ao en se jo, re i te ro vo tos de apre ço e ad mi ra ção.
Res pe i to sa men te, – Dr. Enéas Car ne i ro, De pu-

ta do Fe de ral, PRONA/SP.

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.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos)
– Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª que me
ins cre va, con for me pos si bi li ta o Re gi men to, para uma 
co mu ni ca ção ina diá vel após o Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res, que tam bém já ha via so li ci ta do a ins cri-
ção.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª
terá as se gu ra do o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art.
158, §2º, do Re gi men to Inter no.

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 Anto nio
Car los Va la da res 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. 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, no úl ti mo dia 22 de mar ço co me mo rou-se o Dia
Mun di al da Água, uma data con sa gra da com a re u-
nião do Ter ce i ro Fó rum Mun di al de Água, re a li za do
em Kyo to, Ja pão, onde se re u ni ram es pe ci a lis tas do
mun do in te i ro para dis cu tir so lu ções para o pro ble ma
da fal ta de aces so aos ser vi ços de água em todo o
mun do.

Hoje, a Hu ma ni da de con so me 54% de toda a
água doce dis po ní vel no Pla ne ta e esse nú me ro cres -
ce a cada ano, sen do que es pe ci a lis tas aler tam para
o fato de que, se for le va do em con ta o cres ci men to
po pu la ci o nal, den tro de 25 anos, a es ta rão sen do
usa dos 90% de toda a água doce e 2/3 da Hu ma ni da-
de es ta rão pas san do sede. 

É im por tan te le var em con si de ra ção que a mar -
gem de ex plo ra ção da água con su mí vel é es tre i ta,
pois se é ab so lu ta men te ver da de que a “Ter ra é o Pla -
ne ta Água”, ape nas 1% des ta água pode ser apro ve i-
ta da pela Hu ma ni da de, vis to que 97% da água mun -
di al é sa li na e 2% for mam ge le i ras e ca lo tas po la res.

É fato ló gi co que não po de re mos con ti nu ar des -
pe jan do, nos cur sos d’água, mais de 2 mi lhões de to -
ne la das diá ri as de lixo, seja ele do més ti co, in dus tri al,
quí mi co ou ru ral. Ape nas para se ter uma idéia, so-
men te os es go tos hu ma nos re pre sen tam 1.500 km³
por dia. E, como um li tro de água po lu í da suja mais 7
li tros, te mos ao todo 12.000 km³ 

A si tu a ção mais gra ve ain da é cum prir o ob je ti vo
de as se gu rar água de boa qua li da de e sa ne a men to

bá si co para a me ta de dos ha bi tan tes do pla ne ta sem
aces so a es ses bens. Te mos apro xi ma da men te 1 bi -
lhão de pes so as sem água de boa qua li da de; 2,4 bi -
lhões de pes so as sem sa ne a men to bá si co, além da
ne ces si da de im pe ri o sa de aten der, com água po tá vel
e sa ne a men to, a mais de 300 mil no vas pes so as por
dia até o ano 2015.

De fato, são me tas que com qua se toda a cer te-
za não se rão al can ça das. Embo ra te nham sido re i te-
ra das des de a Cú pu la Mun di al so bre o De sen vol vi-
men to Sus ten tá vel, re a li za da na Áfri ca do Sul em
agos to de 2002, ain da não se con se guiu cri ar me ca-
nis mos fi nan ce i ros que tor nem viá vel esse ob je ti vo. E
ele é um en tre mu i tos e gra ves pro ble mas na área dos 
re cur sos hí dri cos.

To da via, a bem da ver da de, toda essa pers pec ti-
va ruim de es cas sez de água alar de a da pe los es pe ci-
a lis tas só irá mu dar com o fim do des per dí cio, da po lu-
i ção e do des ca so com as po pu la ções po bres.

É que a cri se não é exa ta men te de re cur sos,
mu i to em bo ra eles pos sam ser es cas sos, fal tar ou vir
a fal tar em pon tos es pe cí fi cos. A cri se, Sr. Pre si den te,
é de ges tão da água, es sen ci al men te ca u sa da pe las
for mas como ad mi nis tra mos es ses re cur sos, que vão
des de a inér cia do Po der Pú bli co até a fal ta de cons -
ciên cia da so ci e da de para a es ca la do pro ble ma.

Nes se con tex to, a si tu a ção do Bra sil po de ria su -
ge rir um rio de flo res, pois nos so País de tém 8% de
toda a água dis po ní vel para uso no mun do, re pre sen-
tan do 12% de toda a água doce da su per fí cie do pla -
ne ta, to ta li zan do 6.950 km³ à fren te da Rús sia, com
4.498 km³, e os Esta dos Uni dos, com 2.478km³. 

Entre tan to, a dis tri bu i ção em nos so ter ri tó rio é
de si gual, pois 80% da água doce bra si le i ra en con-
tra-se na ba cia ama zô ni ca, onde vi vem ape nas 5% da 
nos sa po pu la ção, en quan to que a re gião do semi-ári -
do nor des ti no, que abri ga 28% da po pu la ção bra si le i-
ra, con ta ape nas com 5% dos re cur sos hí dri cos.

A es cas sez de água já se faz pre sen te prin ci pal-
men te nas re giões Cen tro-Oes te e Su des te, re gis-
tran do-se in su fi ciên cia de água nos gran des re ser va-
tó ri os. E nes sas re giões vi vem 60% da po pu la ção.

Os prin ci pa is fa to res que es tão ca u san do essa
es cas sez são os des flo res ta men tos, as que i ma das,
as prá ti cas agrí co las ina de qua das, o uso ex ces si vo
de água em ir ri ga ção e os gran des des per dí ci os do -
més ti cos, mes mo por que uma das ca u sas dis so é o
cres ci men to mu i to gran de da de man da pon tu al com
80% da po pu la ção do Bra sil mo ran do nas ci da des.

Sem a me nor dú vi da, o se tor agrí co la é o ma i or
gas ta dor de água. Até 2015, a agri cul tu ra ir ri ga da terá 
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de pro du zir 70% dos ali men tos do mun do para ali-
men tar 2 bi lhões de pes so as a mais do que hoje. 

O Bra sil tem 3 mi lhões de hec ta res ir ri ga dos, e
93% de les usam os mé to dos me nos efi ci en tes do
mun do, como o es pa lha men to su per fi ci al, em que a
água es cor re por sul cos. Além dis so, 60% da água
eva po ra ou se per de. Ou tro mé to do uti li za do que gera
des per dí cio é o ca nhão as per sor, com per da es ti ma-
da de 20% a 50%, e o pivô cen tral, com per da de 15%
a 25%. 

Com efe i to, o Bra sil usa ape nas 15% do seu po -
ten ci al de ir ri ga ção, sen do cer to que a ex pan são des -
sa por cen ta gem, es pe ci al men te nas áre as onde a
pro du ção é al ta men te va riá vel de vi do às es ta ções
seca e úmi da, po de ria ame ni zar a va ri a ção de ren da
dos agri cul to res. Ade ma is, é  ne ces sá rio con ju gar a
ex pan são da  ir ri ga ção com um mé to do de ir ri ga ção
mais efi ci en te, que é o “do go te ja men to”,  com per da
es ti ma da de 5% a 15%, usa do em uma par ce la ir ri só-
ria das plan ta ções ir ri ga das do Bra sil, por ca u sa do
seu alto cus to. Po rém, uma po lí ti ca de in cen ti vo po de-
ria con tri bu ir para o aces so a esse mé to do.

Ape sar de as áre as ru ra is se rem as que mais re -
ti ram água doce do am bi en te, as com pa nhi as de
água do Bra sil per dem cer ca de 40% a 60% da água
tra ta da co lo ca da na rede de dis tri bu i ção. Isso mes mo,
Sr. Pre si den te, 40% a 60% da água tra ta da, co lo ca da
na rede de dis tri bu i ção, é per di da! É bom lem brar que
o se tor de abas te ci men to de água cres ceu o aten di-
men to para mais de 100 mi lhões de pes so as, o que
oca si o na uma imen sa per da de água tra ta da. É um
des per dí cio ina ce i tá vel!

Ocor re que,  além dos pro ble mas da rede de
dis tri bu i ção, exis te a cul tu ra do des per dí cio. Nas ci da-
des, é bas tan te co mum ver man gue i ras aber tas, com
água jor ran do, para la var car ros e cal ça das. Mu i tas
pes so as to mam  ba nhos lon gos de ma is e de i xam a
tor ne i ra aber ta en quan to es co vam os den tes.

 A in dús tria tam bém tem sua par ce la de res pon-
sa bi li da de, e se to res como os de ali men to ou pa pel e
ce lu lo se usam gran de quan ti da de de água. A Lei  das
Águas, ain da não to tal men te im ple men ta da no Bra sil,
pre vê a co bran ça para quem cap ta água di re ta men te
dos rios, po ços e re pre sas. Tra ta-se da com pen sa ção
fi nan ce i ra pelo uso da água, pois a água pas sou a ser
um bem pú bli co, per ten cen te a todo o povo bra si le i ro.
Ade ma is, o prin cí pio do “po lu i dor pa ga dor”, que ao in -
vés de re pre sen tar a óti ca da mal ver sa ção da água,
ou seja, de se acre di tar que “se pago é por que pos so
po lu ir”, vem ao en con tro do fim da res pon sa bi li da de
so ci al pelo meio am bi en te sa u dá vel, com a co bran ça
ex tra e pe sa da a quem po lui.

Sr. Pre si den te, a fal ta de água não é o úni co pro -
ble ma pro vo ca do pela má ges tão dos re cur sos hí dri-
cos.Se gun do da dos da Orga ni za ção Mun di al da Sa ú-
de, anu al men te 5 mi lhões de pes so as mor rem de do -
en ças trans mi ti das por pa ra si tas que se dis se mi nam
na água. E, ape sar de o Bra sil pos su ir um vo lu me de
água cir cu lan te ra zoá vel, mais de 75% de nos sa po -
pu la ção não tem aces so à água po tá vel de qua li da de.
Se gun do a pes qui sa na ci o nal de sa ne a men to bá si co
do IBGE, 58% dos dis tri tos do País não co le tam es go-
to. Ou tros 27% têm rede co le to ra de es go to, mas não
o tra tam an tes de lan çá-lo no am bi en te.

O bió lo go Sa mu el Bar re to, da Orga ni za ção Não
Go ver na men tal WWF-Bra sil, for ne ce os da dos de
que a co ber tu ra da co le ta de es go to é de 71% na re -
gião Su des te, 33% no Cen tro-Oes te, 13% no Nor des-
te e so men te 2% no Nor te. Por tan to, o ín di ce de co -
ber tu ra de ser vi ço no Nor des te e Nor te é par ti cu lar-
men te ba i xo. As ma i o res ca rên ci as es tão nos cer ca
de 4 mil mu ni cí pi os com po pu la ção in fe ri or a 20 mil
ha bi tan tes. Isso faz com que 70% das in ter na ções
hos pi ta la res no Bra sil se jam de cor rên cia de do en ças
trans mi ti das por água con ta mi na da, ao cus to de
US$2 bi lhões por ano. Se gun do a Orga ni za ção Mun -
di al da Sa ú de, para cada dó lar in ves ti do em sa ne a-
men to am bi en tal, eco no mi za-se de US$4 a US$5 em
sa ú de. Por tan to, não in ves tir em sa ne a men to é mau
uso do di nhe i ro pú bli co.

De fato, da dos dos in di ca do res de de sen vol vi-
men to sus ten tá vel, for ne ci dos pelo IBGE, in di cam
que na área ur ba na do meu Esta do de Ser gi pe, 37%
de mo ra do res em do mi cí li os per ma nen tes pos su em
es go to sa ni tá rio li ga dos à rede co le to ra, en quan to
que 19% uti li zam fos sa sép ti ca; 39% uti li zam qual-
quer ou tro tipo de co le ta que não o da rede co le to ra e
fos sa sép ti ca; e – o que é pior – 4% de mo ra do res em
do mi cí li os par ti cu la res de Ser gi pe não pos su em ne -
nhum tipo de es go to sa ni tá rio!

A apli ca ção de clo ro como meio de de sin fec ção
pode re du zir de for ma con si de rá vel a in ci dên cia de
do en ças a um cus to re la ti va men te ba i xo. No en tan to,
a clo ra ção deve ser fe i ta de ma ne i ra con tro la da, a fim
de que do sa gens ade qua das não ofe re çam ris co à
sa ú de hu ma na.

Sr. Pre si den te, no Esta do de Ser gi pe, dos ape -
nas 79 dis tri tos em que a com pa nhia de abas te ci men-
to de água, a Deso, re a li za co le ta de amos tras para
aná li se da rede de dis tri bu i ção, so men te em 67 de les
essa co le ta é fe i ta di a ri a men te, sen do que, em 7 dis -
tri tos, a co le ta é se ma nal e, nos ou tros 5 dis tri tos,
quin ze nal, o que co lo ca em ris co a sa ú de pú bli ca do
ser gi pa nos.
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Por ou tro lado, a adi ção de flúor na água tam -
bém tem con tri bu í do enor me men te para a re du ção
das cá ri es, cor res pon den do a uma efe ti va po lí ti ca de
sa ú de pú bli ca. To da via, no Bra sil, dos 8.656 dis tri tos
abas te ci dos, so men te 3.202 são abas te ci dos com a
exis tên cia de flúor na água dis tri bu í da, ou seja, em
5.428 dis tri tos não exis te flúor na água dis tri bu í da e,
em 26, não há ne nhu ma de cla ra ção so bre a exis tên-
cia ou não de flúor na água. No Esta do de Ser gi pe,
dos 80 dis tri tos abas te ci dos, em 13 de les, não há
flúor na água dis tri bu í da, oca si o nan do ele va do grau
de cá ri es, o que afe ta não so men te a es té ti ca de cri -
an ça e jo vens, mas tam bém a sa ú de com uma má di -
ges tão. A boa nu tri ção co me ça com a sa ú de bu cal!

Sr. Pre si den te, a má qua li da de da água gera al -
tos ín di ces de do en ças in fec ci o nas, como den gue,
do en ças da pele, có le ra, fe bre ama re la, ma lá ria, di ar-
réi as, es quis tos so mo se, den tre ou tras. Essa va ri e da-
de de do en ças in flui di re ta men te so bre a mor ta li da de
in fan til, que, no Bra sil, é de 29 cri an ças para cada mil
nas ci men tos.

Por tan to, o pro ble ma de es cas sez da água deve 
ser en fren ta do como ques tão eco ló gi ca, de de sen vol-
vi men to na ci o nal e de sa ú de pú bli ca. Os in ves ti men-
tos no se tor de vem en fo car a me lho ria na efi ciên cia
do ser vi ço; em uma re for ma da ta ri fa ção, a fim de que
se en con tre um ní vel ca paz de co brir os cus tos de
ope ra ção e per mi tir o aces so de água po tá vel a toda a 
po pu la ção, além de se cla re ar o ar ca bou ço le gal que
dis ci pli na a ma té ria, com a co bran ça pelo uso da
água e in cen ti vos de con ser va ção, pois, as sim, será
pos sí vel afir mar que a Ter ra sem pre será o “Pla ne ta
água”.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Com mu i to pra zer, con ce do o apar te
ao no bre Se na dor João Ca pi be ri be.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – No -
bre Se na dor Va la da res, pa ra be ni zo V. Exª pela opor -
tu ni da de do tema abor da do em seu dis cur so. Te mos
acom pa nha do a tra gé dia am bi en tal ocor ri da no rio
Pom ba, atin gin do os Esta dos de Mi nas Ge ra is e do
Rio de Ja ne i ro. Na ver da de, tra ta-se de um cri me am -
bi en tal com pro fun das re per cus sões na vida co ti di a na
das pes so as. Tan to é cri mi no so que um juiz já de cre-
tou a pri são pre ven ti va dos di re to res da fá bri ca. A
água é um re cur so, como V. Exª aca ba de co lo car, que 
faz fal ta hoje para um bi lhão de se res hu ma nos no
pla ne ta, e, da for ma como é tra ta da em nos so País e
tam bém no mun do, acar re ta rá uma gran de es cas sez,

que vai se agra var e ge rar sé ri os con fli tos. Eu po de ria
le van tar, en tre ou tras ca u sas, a da in va são an-
glo-ame ri ca na ao Ira que. É evi den te que se tra ta de
re cur sos es tra té gi cos, como no caso do pe tró leo – o
que está cla ro, vi sí vel, pois o Ira que é o se gun do ma i-
or pro du tor de pe tró leo do pla ne ta –, mas re fe re-se
tam bém ao ou tro re cur so fun da men tal, que é a água.
O Ira que tem o do mí nio das ba ci as do Eu fra tes e do
Ti gre. Por tan to, é um dos úni cos pa í ses ára bes com
gran de po ten ci al de água po tá vel, doce. Quem do mi-
nar o Ira que – e me pa re ce que essa é a es tra té gia
ame ri ca na – não só vai con tro lar o se gun do pro du tor
de pe tró leo, mas tam bém o ma i or ma nan ci al de água
doce do mun do ára be, e essa água pode tam bém ser
exer ci da como ins tru men to de con tro le. Além da
ques tão fun da men tal da água, ao abor dar esse tema
nes te mo men to, V. Exª dá des ta que a um dos re cur-
sos mais fun da men ta is da na tu re za. Mas o Bra sil é
pro di gi o so em re cur sos da na tu re za, é uma po tên cia
am bi en tal. Qu an do não fa la mos da água, fa la mos da
flo res ta...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Da bi o di ver si da de.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Fa -
la mos da bi o di ver si da de, dos re cur sos mi ne ra is, da
cos ta atlân ti ca. Isso tudo exi ge de nós uma to ma da
de fi ni ti va de po si ção, uma re fle xão so bre o mo de lo de
pro du ção e de con su mo que re pro du zi mos dos pa í-
ses do Nor te. O nos so mo de lo é fun da men ta do na pri -
o ri da de do eco nô mi co em de tri men to de ou tras ne-
ces si da des hu ma nas. Pri vi le gi a mos o as pec to eco nô-
mi co em to das as nos sas dis cus sões en quan to as ne -
ces si da des hu ma nas são mais com ple xas e pro fun-
das. Pen so que está na hora de dis cu tir mos esse mo -
de lo de pro du ção e de con su mo que abra ça mos mais
como co lô nia do que como país au tô no mo. Esta mos
ven do os re sul ta dos des sas re ce i tas pen sa das fora
de nos so País, como é o caso do Con sen so de Was -
hing ton, essa dou tri na ne o li be ral apli ca da com in tran-
si gên cia ao lon go dos úl ti mos dez anos em nos so
País e em todo o mun do, que le vou ao fra cas so não
ape nas eco nô mi co, mas tam bém à imen sa des tru i-
ção do pa tri mô nio am bi en tal da hu ma ni da de. Pa ra-
béns pelo dis cur so. Essa pre o cu pa ção com a água
tem que es tar per ma nen te men te en tre nós. Mu i to
obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – O en fo que de V.Exª, sem dú vi da al gu-
ma, vem ao en con tro das pre o cu pa ções que hoje pre -
do mi nam em todo o mun do no que se re fe re ao apro -
ve i ta men to to tal da água como bem in dis pen sá vel
para a vida hu ma na. Sa be mos que se tra ta de um re -
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cur so li mi ta do, mas im pres cin dí vel para a vida dos se -
res hu ma nos.

Cu i dan do bem da água, es ta re mos cu i dan do
não ape nas do for ta le ci men to da eco no mia dos pa í-
ses que de têm gran de vo lu me des se re cur so na tu ral,
como o Bra sil, e fa zen do o tra ta men to ade qua do, es -
ta re mos sal van do mi lha res de vi das, por que, como
sa be mos, gas tam-se mi lhões de dó la res com a sa ú de
em nos so País, em de cor rên cia da fal ta de po lí ti ca de
sa ne a men to bá si co. Ora, o que se gas ta hoje no aten -
di men to aos hos pi ta is, di a ri a men te, po de ria ser evi ta-
do, em par te, se o sa ne a men to bá si co ti ves se sido, ao 
lon go des ses anos, uma pri o ri da de em nos so País.

Fui Go ver na dor do Esta do de Ser gi pe, como V.
Exª foi do Ama pá, mas em uma ou tra épo ca, pe los
idos de 1987. Na que la épo ca, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral dis po ni bi li za va para os Esta dos – que po di am
re que rer fi nan ci a men to – re cur sos fi nan ce i ros su fi ci-
en tes para a re a li za ção de obras de es go to, não só na 
ca pi tal, como no in te ri or do Esta do. Em fun ção dis so,
fi ze mos gran des obras de es go ta men to sa ni tá rio na
ca pi tal de Ser gi pe, Ara ca ju. Qu a se me ta de da nos sa
ca pi tal re ce beu rede de es go to quan do eu era Go ver-
na dor de Esta do. Isso acon te ceu há 14 anos. Infe liz-
men te, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral não deu mais pri -
o ri da de à apli ca ção de re cur sos nes sa área tão vi tal
para o de sen vol vi men to dos Esta dos, prin ci pal men te
os me nos de sen vol vi dos do Nor des te e do Nor te do
País.

Por isso, agra de ço a in ter ven ção de V.Exª e faço 
ques tão de que as suas pa la vras se jam so ma das ao
dis cur so que ora faço no re cin to des ta Casa.

Mu i to obri ga do meu Go ver na dor do Acre e Se -
na dor do Ama pá. Foi um pra zer.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, con for me o Re gi men to, re -
que i ro mi nha ins cri ção, para, no mo men to opor tu no,
fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª
terá as se gu ra do o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art.
158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

Fica V. Exª ins cri to em se gun do lu gar, logo após
a Se na do ra He lo í sa He le na.

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 Iris de
Ara ú jo.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos, Se na do ra.
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, há pou cos
dias, uma cena cho cou o Bra sil. Pela te le vi são, mi -
lhões de pes so as tes te mu nha ram a pri são de uma
mu lher que ne go ci a va com um ca mi nho ne i ro o pre ço
dos fa vo res se xu a is de uma ado les cen te. O mais ter rí-
vel da cena é que a mu lher pre sa é a mãe da ado les-
cen te ex plo ra da se xu al men te.

Mu i tas pes so as co men ta ram esse fato co mi go,
to das ab so lu ta men te es can da li za das. E o es cân da lo
ma i or se de via sem pre ao fato de te rem tes te mu nha-
do uma mãe a ven der a pró pria fi lha.

É evi den te que fi quei cho ca da ao to mar co nhe-
ci men to do fato – e, cer ta men te, den tre V. Exªs, os
que ti ve ram opor tu ni da de de pre sen ciá-lo. Mas no
ins tan te ime di a to, lem brei-me do que acon te ceu na
Itá lia, logo após o fi nal da II Gu er ra Mun di al, quan do
mi lhões de jo vens, fi lhas de fa mí li as fa min tas, ven di-
am seus cor pos aos sol da dos por um pe que no ta ble-
te de cho co la te. Não tes te mu nha mos isso ao vivo,
nem pela te le vi são, mas o ci ne ma e a li te ra tu ra ita li a-
na nos de ram no tí cia des sa re a li da de do lo ro sa, mu i to
es pe ci al men te o es cri tor Cur zio Ma la par te, em seu
fa mo so ro man ce A Pele, que, em de ter mi na do tre -
cho, fala de um ho mem que co lo cou a pró pria fi lha em 
ex po si ção. Pa gan do em dó lar ou em ali men tos, jo-
vens sol da dos po di am cons ta tar, to can do o cor po
mar ti ri za do da me ni na, que se tra ta va de uma au tên ti-
ca vir gem.

Na Itá lia de on tem e no Bra sil de hoje, a fome é o 
pano de fun do da mi sé ria mo ral. E só quem está com
fome, só aque les que fo ram re du zi dos à mera so bre-
vi vên cia po dem sa ber o que isso sig ni fi ca.

Sob a li de ran ça do nos so Pre si den te, o País in -
te i ro se mo bi li za para ali men tar quem está pas san do
fome, mas será pre ci so mu i to mais que isso para aca -
bar com a pros ti tu i ção de jo vens e cri an ças. A ex plo-
ra ção de cri an ças e ado les cen tes é como o uso de
dro gas ou qual quer ou tra pes te se me lhan te: ten do
con ta mi na do a so ci e da de, não será tão fa cil men te er -
ra di ca da.

Mas de i xe mos a re a li da de das ruas e ob ser ve mos
a mes ma si tu a ção, ago ra pela re a li da de dos nú me ros. A
sín te se dos in di ca do res so ci a is do IBGE nos in for ma
que mais de um mi lhão de jo vens bra si le i ros po bres, na
fa i xa dos 15 aos 24 anos, vi vem sem ter o que fa zer: não 
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es tu dam, não tra ba lham e não têm op ções de la zer e,
por isso, são pre sas fá ce is do cri me or ga ni za do, tan to
do trá fi co de dro gas, quan to da ex plo ra ção se xu al, uma
ati vi da de eco nô mi ca in dig na e cri mi no sa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do
me re fi ro ao ócio, lem bro-me da re co men da ção que
mi nha mãe me dava quan do eu era me ni na, aque la
que to das as mães dão: que es ti vés se mos sem pre
ocu pa das, ou es tu dan do ou exer ci tan do a mú si ca ou
fa zen do um tra ba lho qual quer. Elas pen sa vam em
nos li vrar do pe ri go que hoje aco me te mi lhões de jo-
vens e cri an ças, que vão para as ruas, cum prin do o
cír cu lo vi ci o so de de i xar a pró pria casa por fal ta de
con di ções de vi vên cia den tro da pró pria fa mí lia.

So bre isso, te nho um tes te mu nho pes so al para
pas sar aos que es tão me ou vin do. Como Pri me i-
ra-Dama do Esta do, an gus ti a da com a con di ção das cri -
an ças que pe ram bu la vam pe las ruas, ten tei fa zer um
tra ba lho di fe ren te. Pas sei a fre qüen tar as ma dru ga das
da mi nha ci da de, re co lhen do aque les jo ven zi nhos que
es ta vam nos pi o res pon tos, usan do dro gas, in clu si ve.
Em um pe que no car ro, acom pa nha da de as ses so res e
ami gos, eu ia até eles e os con vi da va a to mar um lan che
no Pa lá cio, algo que eu con si de ra va ir re cu sá vel, como
re al men te o foi. Con se gui re u nir uma mul ti dão de me ni-
nos de rua, que lá, jun to co mi go, to man do um lan che,
pas sa ram a nar rar os mais di ver sos pro ble mas que os
afli gi am, que os co lo ca ram na que la con di ção. Eu ofe re ci
a eles as sis tên cia. Eles es ti ve ram co mi go, aca ba ram
com os es to ques de bis co i to e de tudo o que ha via, re -
tor na ram al gu mas ve zes e fo ram en ca mi nha dos para
vá ri os ór gãos de as sis tên cia ao me nor.

Con fes so a V. Exªs, nes te mo men to, que tive
pou co êxi to, por que aque las cri an ças já se ha vi am
acos tu ma do às ruas, que não im põem re gras, dão li -
ber da de to tal.

Te mos, por tan to, que de ter essa san gria den tro
da pró pria fa mí lia, re e du can do os pais, dan do-lhes
con di ções de se gu rar, como edu ca do res, a in fân cia,
para que esta, ao sair de casa, não seja pre sa fá cil de
tra fi can tes e de pes so as ines cru pu lo sas.

Não é ne nhu ma no vi da de que a pros ti tu i ção in -
fan til e ju ve nil está ins ti tu ci o na li za da no Bra sil e que,
para nos sa ver go nha, é ven di da no ex te ri or como atra -
ti vo tu rís ti co. Ao mes mo tem po, são in con tá ve is as ini -
ci a ti vas par la men ta res, os es for ços do Exe cu ti vo e de
or ga ni za ções não-go ver na men ta is para pro te ger nos -
sas cri an ças da sa nha do co mér cio se xu al. Nos sa le-
gis la ção so bre o as sun to é mo de lar e atu a li za da. No
en tan to, nada nos faz acre di tar que esse pro ble ma es -
te ja di mi nu in do. Ao con trá rio, para nos sa ver go nha, um 
es tu do da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho so-

bre o tra ba lho in fan til no Bra sil tem como foco o tra ba-
lho de cri an ças em li xões e a pros ti tu i ção in fan til.

So bre esse mal, fal tam-nos es ta tís ti cas, e so-
bram es ti ma ti vas. Algu mas fa lam em 50 mil cri an ças
e ado les cen tes pros ti tu í dos no Bra sil; ou tras do bram
essa quan tia, e há até su po si ções de or ga ni za ções
não-go ver na men ta is  que che gam ao es pan to so nú -
me ro de 500 mil ado les cen tes.  Não é sem ra zão que
uma das pre o cu pa ções ini ci a is do Go ver no Fe de ral,
em seu Pro gra ma de Com ba te à Explo ra ção Se xu al
de Cri an ças e Ado les cen tes, é a de cri ar uma base de 
da dos úni ca.

Co nhe cer a ex ten são do mal é fun da men tal para
o seu com ba te. Mas, de cer ta for ma, como po de mos
afir mar que não co nhe ce mos bem esse pro ble ma?
Sa be mos até, re gião por re gião, de que for ma isso se
dá. O Re la tó rio Na ci o nal so bre a Con ven ção so bre Eli -
mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção con tra
a Mu lher, pu bli ca do no fi nal do ano pas sa do, fala-nos,
por exem plo, que, no Nor te do Bra sil, a pros ti tu i ção in -
fan til ocor re mais fre qüen te men te nos ga rim pos e se
apre sen ta sob for mas bár ba ras, como cár ce re pri va do,
le i lões, mu ti la ções e até as sas si na tos.

No Nor des te, a pros ti tu i ção de cri an ças e ado -
les cen tes está as so ci a da ao tu ris mo e con ta com
uma rede de ali ci a men to que in clui pros tí bu los, ho-
téis, re des de táxi e ou tros.

No Su des te, esse co mér cio flo res ce nas áre as
li to râ ne as, tam bém as so ci a do ao tu ris mo, ou nos por-
tos ma rí ti mos, des ti na do es pe ci al men te à tri pu la ção
de na vi os.

No Cen tro-Oes te, tan to nas Ca pi ta is quan to nos 
Mu ni cí pi os ba nha dos por rios na ve gá ve is, cor pos e
al mas de cri an ças são ob je to de co mér cio e, até mes -
mo, em al guns ca sos, de ven da.

Na Re gião Sul, onde um nú me ro me nor de ca sos
é re gis tra do, a pros ti tu i ção in fan to-ju ve nil ocor re prin ci-
pal men te com a po pu la ção de me ni nos e me ni nas de
rua. Mas a pri são re cen te de ta xis tas en vol vi dos com a
pros ti tu i ção de cri an ças e ado les cen tes nos mos tra
que, tam bém ali, a cru el da de des se co mér cio está al -
can çan do ní ve is mais com ple xos de or ga ni za ção.

Para além do com ba te à fome, é ne ces sá rio ofe -
re cer mo de los al ter na ti vos para esse um mi lhão de jo -
vens bra si le i ros de so cu pa dos, quer seja em ins ti tu i-
ções go ver na men ta is, quer seja em ONGs ou no lo cal
onde con vi vem, já que se cri ou uma cul tu ra que pode
im pe dir que es ses jo vens que i ram sair da rua.

E mais do que o aten di men to pon tu al ao pro ble-
ma, com ações que vão des de o com ba te po li ci al à
ex plo ra ção de nos sas cri an ças até a pro te ção da que-
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les que per ten cem a la res de sa jus ta dos, é ne ces sá rio
fa zer cres cer este País, au men tar a ofer ta de tra ba lho.
É pre ci so mais tra ba lho, mais pro du ção e uma me lhor
di vi são da ri que za, para que nun ca mais te nha mos de 
nos en ver go nhar des sa ter rí vel re a li da de.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Jor -
ge, do Par ti do da Fren te Li be ral, do Esta do de Per -
nam bu co.

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pro nun cia o

se guin te o dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, três te mas vêm re -
ce ben do uma aten ção es pe ci al do Go ver no nes tes
cem pri me i ros dias de man da to do Pre si den te Lula: o
Pro gra ma Fome Zero, a es ta bi li da de eco nô mi ca e o
pa pel das agên ci as re gu la do ras. Pela im por tân cia
que foi dada a este úl ti mo, ele van do-o ao mes mo pa -
ta mar do com ba te à fome e da de fe sa da es ta bi li da de,
re sol vi tra zer a este ple ná rio o de ba te so bre o pa pel
das agên ci as re gu la do ras.

Falo des sa ma té ria com a ex pe riên cia de mais
de um ano como Mi nis tro de Mi nas e Ener gia no se -
gun do man da to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, pe río do em que con vi vi com as duas agên -
ci as do se tor ener gé ti co, a Ane el, re gu la do ra do se tor
elé tri co, e a ANP, que tra ta dos as sun tos re la ti vos a
pe tró leo e gás. Tam bém ago ra, como Pre si den te da
Co mis são de Infra-Estru tu ra do Se na do, es ta re mos
tra tan do das ques tões re fe ren tes às agên ci as da área 
de co mu ni ca ções, trans por te e mi ne ra ção, quan do
es tas vi e rem a exis tir.

As agên ci as, Sr. Pre si den te, é bom que to dos
nós re cor de mos, fo ram cri a das para re gu la men tar e
fis ca li zar a pres ta ção de ser vi ços pú bli cos con ce di-
dos a ter ce i ros. Con vém re gis trar que essa de le ga ção
é am pa ra da por dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, cri a do pelo 
Cons ti tu in te de 1988, em face da in ca pa ci da de do
Esta do de ser, ao mes mo tem po, in ves ti dor em in-
fra-es tru tu ra e pro ve dor do bem-es tar so ci al.

Pa re ce im por tan te, nes te pon to, para me lhor
com pre en são da ma té ria, dis cu tir um pou co, do pon to
de vis ta con ce i tu al, o pa pel des se novo ente do ce ná-
rio na ci o nal, as agên ci as re gu la do ras, que já são mu i-
tas. Exis tem, hoje, qua se dez agên ci as no Bra sil. So -
cor ro-me dos en si na men tos do Pro fes sor Dou tor Flo -
ri a no de Aze ve do Mar ques Neto, do De par ta men to de 

Di re i to Pú bli co e do Esta do da Uni ver si da de de São
Pa u lo, em ar ti go pu bli ca do no jor nal Va lor Eco nô mi-
co, de 14 de no vem bro pas sa do.

 Diz o Pro fes sor:

Uma das prin ci pa is de cor rên ci as do
prin cí pio re pu bli ca no está em as se gu rar que
a má qui na do Esta do não seja de ab so lu ta
dis po si ção do go ver nan te. A no ção de car re i-
ras pú bli cas bem como a es ta bi li da de e ina-
mo vi bi li da de ine ren tes às fun ções de Esta do
são ine gá ve is con quis tas re pu bli ca nas. Tra-
ta-se de ins ti tu i ções de mo crá ti cas tão re le-
van tes quan to à al ter nân cia de po der. Sua
jus ti fi ca ti va está em per mi tir que, a par da sa -
u dá vel mu dan ça de li nhas e ori en ta ções po lí-
ti cas, re ma nes ça no apa ra to es ta tal um nú-
cleo bu ro crá ti co es tá vel, ne u tro e ca paz de
dar con ti nu i da de às fun ções es ta ta is.

Embo ra se jam no vi da de en tre nós, as
agên ci as re gu la do ras in de pen den tes não
são mais do que ins tru men tos de efe ti va ção
des te prin cí pio re pu bli ca no. São po de ro sos
ins tru men tos de agi li za ção e for ta le ci men to
da ca pa ci da de re gu la tó ria es ta tal. Antes de
re du zir a ca pa ci da de de in ter ven ção es ta tal,
ser vem para re for çá-la. Ao in vés de re du zir
os po de res do go ver nan te ele i to para im pri-
mir a ori en ta ção e os ru mos das po lí ti cas
se to ri a is, in cre men tam-nos, pois lhe for ne-
cem ins tru men tos, in for ma ção e ca pa ci da de
téc ni ca para for mu lar, im ple men tar e mo ni-
to rar tais pre mis sas po lí ti cas. É a in de pen-
dên cia das agên ci as que lhes dá le gi ti mi-
da de para exer cer suas com pe tên ci as le -
ga is so bre um se tor re gu la do , de modo a
fa ci li tar a con cre ti za ção das me tas e ob je ti-
vos de go ver no. É a ne u tra li da de do re gu-
la dor que as se gu ra a es ta bi li da de e a
con fi a bi li da de para a so ci e da de e para os 
re gu la dos (ope ra do res e usuá ri os). (...)

Re gu lar não pode se con fun dir com
go ver nar. Go ver nar é in di car ru mos e per-
se guir ob je ti vos. Re gu lar é equi li brar os me i-
os, in te res ses, ne ces si da des e pos si bi li da-
des num dado seg men to da vida eco nô mi ca
e so ci al, de modo a nele im pri mir, a cada
mo men to, as mar cas de uma po lí ti ca pú bli ca
de mo cra ti ca men te cons tru í da.

Assim, com base no que apon ta o Pro fes sor
Flo ri a no Mar ques, para que as agên ci as cum pram
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ade qua da men te suas fun ções, duas con di ções bá si-
cas de vem es tar pre sen tes. A pri me i ra diz res pe i to à 
de li mi ta ção cla ra das suas fron te i ras de atu a ção
com re la ção ao Go ver no e ao mer ca do. A se gun da,
e não me nos im por tan te, é a exis tên cia de me ca nis-
mos de au to no mia para evi tar que as agên ci as so-
fram in ter fe rên ci as po lí ti cas con jun tu ra is, o que gera 
um qua dro ins ti tu ci o nal des fa vo rá vel ao in te res se
pú bli co e ao apor te do ca pi tal pri va do, fun da men tal
para o de sen vol vi men to da in fra-es tru tu ra do País.

No que diz res pe i to à au to no mia, há vá ri os me -
ca nis mos im por tan tes a res sal tar. Entre eles, Sr. Pre -
si den te, des ta co os man da tos fi xos dos di re to res, não 
co in ci den tes com o do Pre si den te da Re pú bli ca, e a
exis tên cia de re cur sos or ça men tá ri os e fi nan ce i ros
pró pri os, que per mi tem às agên ci as não de pen der do
Te sou ro Na ci o nal.

Qu e ro, aliás, nes te pon to, fa zer pa rên te ses para
su bli nhar o pa pel des ta Casa no fun ci o na men to das
agên ci as, não ape nas pela apro va ção das leis que as
cri a ram, mas, prin ci pal men te, pela com pe tên cia que
tem o Se na do Fe de ral na apro va ção dos no mes in di-
ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca para di ri gir es ses
ór gãos, me di an te ar güi ção pú bli ca na Co mis são de
Infra-Estru tu ra, da qual sou o atu al Pre si den te.

O man da to dos di ri gen tes, fi xa do em lei, como
já dis se, é es sen ci al para o fun ci o na men to das agên -
ci as. Esse me ca nis mo per mi te que es sas ins ti tu i ções
se jam ge ri das sem a in fluên cia de in te res ses po lí ti cos
con jun tu ra is, pois são se to res de in fra-es tru tu ra que
re que rem es ta bi li da de de re gras.

Ao exa mi nar esse as pec to ad mi nis tra ti vo das
agên ci as, não pos so de i xar de men ci o nar o PL nº
413, de 2003, de au to ria da no bre re pre sen tan te do
Par ti do dos Tra ba lha do res, pelo Esta do de São Pa u lo,
De pu ta da Tel ma de Sou za, que bus ca res trin gir a au -
to no mia das Agên ci as Re gu la do ras com a re du ção
do man da to de seus con se lhe i ros e di re to res, e, o que 
é mais gra ve, ex tin guin do a es ta bi li da de des ses ad mi-
nis tra do res por meio de dis po si ti vo que pos si bi li ta ao
Pre si den te da Re pú bli ca “a qual quer épo ca” exo ne-
rá-los sob a vaga mo ti va ção da “não ob ser vân cia
das po lí ti cas de ter mi na das pelo Mi nis té rio ou ór -
gão su pe ri or”. A apro va ção des se dis po si ti vo sub-
ver te ria toda a con cep ção das agên ci as, le van do-as à 
con di ção aná lo ga àque la das an ti gas au tar qui as que
fis ca li za vam os ser vi ços pú bli cos, em sua ma i o ria
exer ci dos pelo pró prio Esta do an tes da Cons ti tu i ção
de 1988. É exa ta men te a es ta bi li da de que con fe re
aos di re to res a au to no mia e in de pen dên cia ne ces sá-
ri as para atu ar em um am bi en te onde exis tem tan to
agen tes pú bli cos quan to pri va dos.

Espe ro que esse pro je to não seja uma si na li za-
ção da po lí ti ca que o atu al Go ver no pre ten de ado tar
em re la ção ao se tor. Pre fi ro fi car com a fra se da Srª
Mi nis tra das Mi nas e Ener gia, Dil ma Rous sef, que,
hoje pela ma nhã, fren te à Co mis são de Infra-Estru tu-
ra, do Se na do Fe de ral, foi en fá ti ca ao afir mar que as
“agên ci as re gu la do ras são im pres cin dí ve is”.

Tra mi ta tam bém no Con gres so – nes te caso, no
Se na do Fe de ral – o PLS nº 38, de au to ria do Lí der
Arthur Vir gí lio, que cria o con tro le ex ter no das agên ci-
as re gu la do ras, a ser exer ci do pelo Con gres so Na ci o-
nal, me di da, a meu ver, ne ces sá ria e na tu ral, vis to
que a esta Casa são sub me ti das as in di ca ções do
Pre si den te da Re pú bli ca para ocu par as di re to ri as
das agên ci as. Esta be le cer um pa ra le lo en tre as duas
pro po si ções é ine vi tá vel: a pri me i ra é, vi si vel men te,
um re tro ces so, en quan to o pro je to do Se na dor Arthur
Vir gí lio é um aper fe i ço a men to.

Ain da so bre a au to no mia, o fun ci o na men to das
agên ci as mos tra que, se há êxi tos, há tam bém pro ble-
mas a se rem equa ci o na dos. Se, por um lado, os man -
da tos dos di ri gen tes es tão sen do res pe i ta dos, mu-
dan do a cul tu ra de que, a cada Mi nis tro, cor res pon da
novo di ri gen te, o mes mo não se pode di zer da au to-
no mia or ça men tá ria e fi nan ce i ra, que as agên ci as
nun ca pu de ram exer cer, pois des de o iní cio do fun ci o-
na men to des sas ins ti tu i ções seus or ça men tos vêm
sen do sis te ma ti ca men te con tin gen ci a dos.

Nes te ano, em par ti cu lar, o cor te or ça men tá rio e 
fi nan ce i ro pro mo vi do pelo Go ver no ba teu to dos os re -
cor des, atin gin do cer ca de 70%, o que está pro vo can-
do a pa ra li sa ção dos ser vi ços es sen ci a is pres ta dos
pe las agên ci as, como a fis ca li za ção dos ser vi ços de
ener gia elé tri ca pela Ane el, e a fis ca li za ção da qua li-
da de dos com bus tí ve is pela ANP, o que é gra vís si mo!

No caso da Ane el, essa re per cus são é ain da
mais gra ve para o con su mi dor, pois ele paga na ta ri fa
de ener gia elé tri ca a taxa que sus ten ta fi nan ce i ra-
men te a Agên cia. São re cur sos com des ti na ção es pe-
cí fi ca, con tin gen ci a dos in de vi da men te pelo Go ver no.
Isso ocor ria no go ver no an te ri or e ocor re nes te tam -
bém. Além dis so, es ses re cur sos fi cam pa ra dos, sem
uso, apli ca dos em con ta da pró pria Agên cia, pois,
como têm fi na li da de es pe cí fi ca, a Lei de Res pon sa bi-
li da de Fis cal, que mo ra li zou as fi nan ças pú bli cas des -
te País, veda a sua apli ca ção em ou tros usos.

No que se re fe re à de li mi ta ção das fron te i ras en -
tre as agên ci as, o go ver no e o mer ca do, a ex pe riên cia
des ses cin co anos e o en ten di men to da le gis la ção
que cri ou as agên ci as ser vi ram para de i xar cla ros os
seus li mi tes de atu a ção. Qu an to à le gis la ção, fica evi -
den te que cabe ao Go ver no, em ar ti cu la ção com o
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Con gres so Na ci o nal, for mu lar as po lí ti cas se to ri a is.
Não cabe às agên ci as, mas ao Go ver no. Às agên ci as
in cum be a fun ção de exe cu tá-las ou im ple men tá-las.
A tí tu lo de exem plo – isso acon te ce em to das as
agên ci as –, cito o art. 2º da lei de cri a ção da Ane el,
que diz: “A Ane el tem por fi na li da de re gu lar e fis ca li-
zar a pro du ção, trans mis são e dis tri bu i ção e co mer ci-
a li za ção de ener gia elé tri ca, em con for mi da de com
as po lí ti cas e di re tri zes do go ver no fe de ral”. Então, 
não cabe à Ane el fa zer po lí ti ca, nem dar di re tri zes
para o se tor. Do mes mo modo, a lei de cri a ção da
ANP, no seu art. 8º, in ci so I, dis põe como uma das
com pe tên ci as da Agên cia “im ple men tar, em sua es -
fe ra de atri bu i ções, a po lí ti ca na ci o nal de pe tró leo
e gás na tu ral” – está mu i to cla ro que não cabe nem à
ANEEL nem à ANP re a li zar po lí ti ca; ape nas im ple-
men tar aqui lo que o Go ver no de fi nir –, cu jos prin cí pi-
os e di re tri zes es tão de fi ni dos na pró pria lei, que cria,
tam bém, o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca
(CNPE) – por co in ci dên cia, foi a mes ma lei –, para
pro por ao Pre si den te da Re pú bli ca po lí ti cas na ci o na is
e me di das es pe cí fi cas para o de sen vol vi men to do se -
tor ener gé ti co bra si le i ro.

Ain da nes se cam po, está bem de fi ni da a res-
pon sa bi li da de so bre as ta ri fas, ou tro as sun to que tem
sido ob je to de crí ti cas do Pre si den te da Re pú bli ca e
prin ci pal men te do Mi nis tro das Co mu ni ca ções, Miro
Te i xe i ra, em re la ção à ques tão da atu a ção da Ana tel.
No caso da Ane el, ela cum pre o que está nos con tra-
tos de con ces são, que ma te ri a li zam a po lí ti ca ta ri fá ria
vi gen te, for mu la da ain da an tes da sua pró pria cri a-
ção; quer di zer, quan do fo ram cri a das es sas agên ci-
as, mu i tos des ses con tra tos já es ta vam as si na dos. A
Agên cia não tem o po der de al te rar es ses con tra tos,
pois, se as sim fos se, es ta ria, er ra da men te, for mu lan-
do po lí ti ca ener gé ti ca. Logo, se o Go ver no não está
sa tis fe i to com os au men tos das ta ri fas, tem que pro -
por ao Con gres so uma nova po lí ti ca e re ne go ci ar os
con tra tos. Assim, qual quer mu dan ça tem que pas sar
for ço sa men te pela via ne go ci al. No caso dos com bus-
tí ve is, a ANP não é afe ta da por essa dis cus são, pois o 
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
acer ta da men te, li be rou o pre ço dos com bus tí ve is e
de i xou de con tro lar os pre ços pra ti ca dos pela Pe tro-
bras e pe las de ma is em pre sas – 99% Pe tro bras.

Não há dú vi da, Sr. Pre si den te, quan to ao fato de 
que as agên ci as re gu la do ras aju dam a mo der ni zar o
Po der Pú bli co, como bem des ta cou edi to ri al de O
Glo bo do dia 9 de mar ço pas sa do. Se há fa lhas, elas
cla mam por cor re ção e não pela de sa ti va ção de todo
o mo de lo. Como se vê, a im por tân cia que o Go ver no
está dan do às agên ci as re gu la do ras le vou vá ri os seg -

men tos da so ci e da de a se ma ni fes ta rem pela mí dia,
ten do ela pró pria en tra do na dis cus são.São edi to ri a is
dos prin ci pa is jor na is do País e opi niões de ar ti cu lis-
tas e di ver sos es pe ci a lis tas da aca de mia, do mer ca-
do e de en ti da des de de fe sa do con su mi dor. Pela im -
por tân cia des sas opi niões, faço en tre gar a esta
Mesa, para re gis tro nos Ana is des ta Casa, uma co le-
tâ nea do que foi pu bli ca do até aqui.

Se o Go ver no quer dis cu tir as agên ci as para
apri mo rar o seu fun ci o na men to, o nos so Par ti do es ta-
rá aber to a essa dis cus são. Mas, se por trás do in te-
res se do Go ver no está a cri a ção de me ca nis mos de
in ter ven ção nes ses ór gãos, como a mu dan ça do
man da to de seus di ri gen tes, di fi cul tan do o exer cí cio
de seus pa péis de fi ni dos em lei, terá uma for te opo si-
ção do PFL e, acre di to, dos de ma is par ti dos de opo si-
ção, qui çá mes mo de par ti dos da pró pria base go ver-
nis ta. Se o Go ver no quer que as agên ci as fun ci o nem
ade qua da men te, pre ser van do-lhes a au to no mia, que
man de logo para o Con gres so Na ci o nal uma nova
pro pos ta vi san do à es tru tu ra ção de seus qua dros de
pes so al per ma nen te, pois a po lí ti ca que exis tia foi in -
vi a bi li za da por uma Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li-
da de pro pos ta pelo PT e pelo PDT, ain da hoje não jul -
ga da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Em ra zão dis so,
até hoje, Sr. Pre si den te, as agên ci as fun ci o nam com
qua dros de ser vi do res tem po rá ri os, o que traz sé ri os
trans tor nos para a ges tão ad mi nis tra ti va e téc ni ca
des ses ór gãos.

Encer ro meu dis cur so, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, cha man do a aten ção para o fato de
que o po der é da que le que for mu la po lí ti cas e não de
quem as exe cu ta. É pre ci so tam bém fi car cla ro que
po der não se con fun de com in ter ven ção, num am bi-
en te de mo crá ti co.Assim, es pe ro que o Go ver no exer -
ci te suas prer ro ga ti vas, en ca mi nhan do pro pos tas ao
Con gres so Na ci o nal vi san do apri mo rar e não des tru ir
ou in ter vir na qui lo que foi con ce bi do para aten der ao
in te res se pú bli co, o que, aliás, o tra ba lho das di ver sas
agên ci as re gu la do ras já de mons trou. Nos so par ti do
sa be rá dis cer nir o ob je ti vo des sas pro pos tas e ofe re-
cer suas con tri bu i ções para a con so li da ção e o aper -
fe i ço a men to de nos sas ins ti tu i ções.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ JORGE 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) – Pror ro go a Hora do Expe di en te por quin ze mi -
nu tos para que pos sa mos ou vir os Srs. Se na do res
ins cri tos para co mu ni ca ções ina diá ve is e os Lí de res
que anun ci a ram à Mesa o de se jo de usar da pa la vra.

Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, ao Exmº Sr. Se na dor Sibá Ma cha do. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Fá ti ma Cle i de
por ces são do Se na dor Eu rí pe des Ca mar go. V. Exª
dis põe de até vin te mi nu tos para o seu pro nun ci a-
men to.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. 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, nes te fim de
se ma na, em mi nha ci da de, Por to Ve lho, no Esta do de
Ron dô nia, par ti ci pei de um se mi ná rio so bre de sen-
vol vi men to sus ten tá vel or ga ni za do pelo Par ti do dos
Tra ba lha do res nos Esta dos do Acre e Ron dô nia,
even to que apon ta para o cres cen te ama du re ci men to
de de fi ni ção de pro pos tas vol ta das para a Re gião
Ama zô ni ca, le van do em con si de ra ção seu povo e o
meio am bi en te.

Mu i to tem aju da do no de ba te de pro pos tas e es -
ta be le ci men to de uma ali an ça par la men tar vi san do o
for ta le ci men to da Ama zô nia as ex pe riên ci as do nos -
so vi zi nho, o Esta do do Acre. Seus par la men ta res, a
exem plo do Se na dor Sibá Ma cha do e re pre sen tan tes
do Exe cu ti vo e da Uni ver si da de Fe de ral da que le
Esta do, abri lhan ta ram nos so even to e sua con tri bu i-
ção foi ines ti má vel.

Ron dô nia e Acre, as sim como o Pará, Ama pá,
Ro ra i ma e o Ama zo nas, têm suas di fe ren ças – cul tu-
ra is, ge o grá fi cas, na tu ra is, de for ma ção de seu povo -,
mas tam bém têm pon tos em co mum, pro ble mas idên -
ti cos e se me lhan ças ine quí vo cas, como sua gi gan-
tes ca hi dro gra fia e suas flo res tas.

Enten de mos que a Ama zô nia, vas ti dão que en -
gran de ce o Bra sil com suas ri que zas ines ti má ve is,
deve com ur gên cia de i xar a con di ção de for ne ce do ra
de ma té ria-pri ma para o res tan te do País e para o
mun do e pas sar a ge rir seu des ti no atra vés de em pre-
en di men tos que tra gam de sen vol vi men to para to dos
que nela ha bi tam, tor nan do a re gião res pon sá vel por
im por tan te fa tia do PIB bra si le i ro.

Qu e re mos que a Ama zô nia saia da con di ção de
mera for ne ce do ra de ma té ria-pri ma e pas se a uti li zar
seus re cur sos de for ma sus ten tá vel, equi li bra da, eco -
lo gi ca men te cor re ta, sen do que, nes se pro ces so, as
po pu la ções tra di ci o na is – se rin gue i ros, ri be i ri nhos,
in dí ge nas e pes ca do res den tre ou tros – e os pe que-
nos agri cul to res es te jam in se ri dos.

Daí a im por tân cia do Pro am bi en te – o Pro gra ma
de De sen vol vi men to So ci o am bi en tal da Pro du ção Fa -
mi li ar Ru ral da Ama zô nia. Há três anos esse pro gra-
ma tem sido um la bo ra tó rio ex tra or di ná rio dos mo vi-
men tos so ci a is com o fim de ado tar po lí ti cas pú bli cas
que ga ran tam à fa mí lia pro du to ra me lhor ren da, al ter-
na ti vas de pro du ção e qua li da de de vida me di an te
uso sus ten tá vel da na tu re za.

Com mu i to en tu si as mo, o Pro am bi en te vem
sen do apli ca do em de zes se te pon tos da Ama zô nia e,
para nos sa ale gria, me re ceu, do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te, pri o ri da de na alo ca ção de re cur sos. É ex -
tra or di ná rio e mar can te para a de mo cra cia ver um
pro je to que saiu do Gri to da Ter ra, das ba ses po pu la-
res, dos tra ba lha do res ru ra is, ín di os, se rin gue i ros e
pes ca do res, ser ado ta do como po lí ti ca pú bli ca pelo
go ver no fe de ral.

Tudo ca mi nha para que o Se nhor Pre si den te,
Luiz Iná cio Lula da Sil va, ins ti tu ci o na li ze o pro gra ma
já no mês de ju nho, na Se ma na do Meio Ambi en te. O
Co mi tê Ges tor do Pro gra ma avan ça em seu cro no-
gra ma de dis cus são e ajus te de par ti ci pa ção dos di -
ver sos agen tes en vol vi dos – mi nis té ri os da Re for ma
Agrá ria e de Agri cul tu ra en tre eles.

Nos sa ale gria ain da é ma i or quan do ob ser va-
mos, em nos sos con ta tos e vi a gens, que o ama zô ni-
da, o anô ni mo tra ba lha dor que, de sol a sol, ar ran ca
do solo o sus ten to da fa mí lia, que tra ba lha in can sa-
vel men te na ex tra ção da bor ra cha, que da pes ca so -
bre vi ve, cada vez mais tem in te res se na con ser va ção
dos re cur sos na tu ra is e na sua efi ci en te uti li za ção,
por que dali ex trai a sua so bre vi vên cia eco nô mi ca.

O Pro am bi en te, que se uti li za rá de um fun do so -
ci al des ti na do a re mu ne rar as fa mí li as por seus ser vi-
ços am bi en ta is, tam bém con ta rá com um fun do de
apo io des ti na do a man ter ser vi ços téc ni cos, tais
como as sis tên cia e ex ten são ru ral, cer ti fi ca ção e mo -
ni to ra men to, além do for ta le ci men to da or ga ni za ção
so ci al das co mu ni da des. Tra ta-se de um pro gra ma,
Srªs e Srs. Se na do res, ca sa do com a nos sa pre o cu-
pa ção de pro mo ver o de sen vol vi men to sus ten tá vel na 
Ama zô nia.

O se mi ná rio re a li za do em meu Esta do, Ron dô-
nia, soma es for ços para a bus ca de uma re a li da de
eco nô mi ca na Ama zô nia que mi ni mi ze o so fri men to
dos que vi vem iso la dos e dis tan tes dos gran des cen -
tros con su mi do res.

E esse pon to tam bém me re ceu dis cus são. Qu e-
re mos uma re a li da de em que as ne ces si da des bá si-
cas de in fra-es tru tu ra se jam ofer ta das. A fa mí lia pro -
du to ra ama zô ni da, cada vez mais cons ci en te de que
sua so bre vi vên cia de pen de do bom uso das ri que zas
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na tu ra is, ne ces si ta com ur gên cia de es tra das em con -
di ções de trá fe go, de ener gia e me lho res pre ços para
seus pro du tos.

Além de dis cu tir me i os para le var mais in ves ti-
men tos em in fra-es tru tu ra para a Ama zô nia, de fi ni mos
na que le en con tro uma agen da que será apre sen ta da
no se mi ná rio a ser re a li za do pelo Fó rum Ama zô ni co,
co or de na do pelo Par ti do dos Tra ba lha do res, a ser re a-
li za do na pró xi ma sex ta-fe i ra em Ma na us.

A agen da re i vin di ca re cur sos para pes qui sa e
ex ten são e para a ver ti ca li za ção da pro du ção en tre
ou tros itens. Não po de mos ace i tar, por exem plo, que
Ron dô nia, com mais de oito mi lhões de ca be ças de
gado, não te nha in dús tria para o be ne fi ci a men to do
cou ro. Empre sas de vem ser es ti mu la das a se ins ta lar
a fim de agre gar pro du tos e ge rar em pre gos. Sen do a
pe cuá ria uma re a li da de eco nô mi ca ins ta la da em
Ron dô nia, não é mais pos sí vel que ela se re su ma
ape nas ao aba te de gado.

Impor tan te pa i nel no en con tro de Ma na us terá
como tema “Os de sa fi os da Ama zô nia no Go ver no
Lula”, com ex po si ção da Mi nis tra Ma ri na Sil va e do
Se cre tá rio-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca, Luis
Dul ci, ten do como de ba te do res o go ver na dor do Acre,
Jor ge Vi a na, o go ver na dor de Ro ra i ma, Fla ma ri on
Por te la, e o pre fe i to de Be lém, Edmil son Ro dri gues.

Qu e re mos, com esse en con tro, uni fi car nos sas
ações, es ta be le cer me tas e di re ci o nar nos sas ener gi-
as para fa zer com que a Ama zô nia e seu povo se jam
res pe i ta dos como me re cem, e para fa zer com que os
bra si le i ros de to dos os can tos do País se en ga jem na
ta re fa de pro te ger e co nhe cer a nos sa Ama zô nia.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, à Se na do ra He lo i sa He le na. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, ao Se na dor Siba Ma cha do. Em se gui da ou vi-
re mos o Lí der Arthur Vir gí lio.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, que ro pa ra be ni-
zar a Se na do ra Fá ti ma Cle i de por sua bri lhan te ex po-
si ção des ta tri bu na, prin ci pal men te por seus co men-
tá ri os a res pe i to da es tra té gia pen sa da pelo Par ti do
dos Tra ba lha do res. Apro ve i to tam bém para agra de-
cê-la pela re cep ti vi da de que ti ve mos em sua ci da de
na tal, Por to Ve lho, pela hos pi ta li da de e pelo rico de -
ba te que tra va mos. Pa ra béns, Se na do ra.

Sr. Pre si den te, dan do con ti nu i da de ao que foi
apre sen ta do pela Se na do ra Fá ti ma, gos ta ria de me
ater a um dos as pec tos do re fe ri do se mi ná rio: os nú -
me ros a res pe i to dos re sul ta dos que a Flo res ta Ama -
zô ni ca pode nos dar.

O pro je to de as sen ta men to Pe dro Pe i xo to, que,
se não é o se gun do, é o ter ce i ro ma i or do País, tem
con di ções para as sen tar 4.520 fa mí li as, mas, da ma -
ne i ra como foi fe i ta a re for ma agrá ria, fo ram as sen ta-
das mais de 15 mil fa mí li as, mais pa re cen do um cam -
po de con cen tra ção.

Fo ram apre sen ta dos da dos pelo De pu ta do
Esta du al Ro nald Po lan co Ri be i ro, do PT do Acre, e
pelo De pu ta do Zico Bron ze a do, tam bém do PT do
Acre, que mos tram uma ex pe riên cia com nove fa mí li-
as, no Mu ni cí pio de Xa pu ri, ado tan do o Pro je to de
Ma ne jo Flo res tal Co mu ni tá rio, em uma área de 100
hec ta res. Eis os da dos, Sr. Pre si den te: para 100 hec -
ta res, em um ci clo de 30 anos e em uma área de ex -
plo ra ção anu al cor res pon den te a 10 hec ta res, a re ce i-
ta bru ta anu al por fa mí lia está cal cu la da em R$20 mil.
Se o Esta do não der ne nhu ma con tri bu i ção, a re ce i ta
lí qui da men sal de cada fa mí lia está cal cu la da, hoje,
em R$553,33. Se, no en tan to, es sas fa mí li as ti ve rem
uma aju da do Esta do com a isen ção do ICMS, a re ce i-
ta sobe para R$837,00. 

Para uma área de 35 mil hec ta res, sem a aju da
do Go ver no e sem ne nhum tipo de be ne fi ci a men to,
es sas fa mí li as po de rão mo vi men tar R$2.324.000,00
mi lhões por ano. Com a isen ção do Esta do e o be ne fi-
ci a men to da ma de i ra, o mo vi men to sobe para
R$10.776.500,00.

E para que isso, Sr. Pre si den te? Para se di zer
que, na es tra té gia de ocu pa ção da Ama zô nia, com
seus 3,5 mi lhões de qui lô me tros qua dra dos, sen do
que 60% ain da com co ber tu ra pri má ria, se des ti nar-
mos a me ta de des sa área para uma ex plo ra ção flo -
res tal ma ne ja da, po de re mos ter, no mí ni mo, uma in -
ver são dos pa péis na eco no mia da re gião, de tal ma -
ne i ra que pos sa mos in clu si ve su pe rar todo o con tin-
gen te de mo bi li za ção fi nan ce i ra da prá ti ca mi ne ra do-
ra e pe cuá ria da que la re gião.

A nos sa in ten ção era que toda a área já al te ra da
na Ama zô nia pu des se re ce ber in cen ti vos para ser
ver ti ca li za da, isto é, se ri am in cen ti va das a pe cuá ria e
a agri cul tu ra ver ti ca li za das. Com re la ção à área flo-
res tal, fa ría mos um pac to no sen ti do de trans for mar a
flo res ta em pé em um ele men to de cres ci men to eco -
nô mi co da Re gião Ama zô ni ca. Com isso, se gun do os
cál cu los ob ti dos, te ría mos uma mo vi men ta ção da or -
dem de R$20 bi lhões por ano. 

Não há ne nhu ma pers pec ti va de que a re for ma
agrá ria ou a pe cuá ria su pe rem tais in di ca do res. Além
dis so, te mos o ele men to da eco no mia es ta be le ci do,
plan ta do pela pró pria na tu re za, para o qual ape nas
va mos pre ci sar do pro ces sa men to e do trans por te,
vis to que já te mos tec no lo gia em abun dân cia, seja
pe las uni ver si da des, seja pela Embra pa ou até pela
ini ci a ti va pri va da.
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Para en cer rar, faço uma com pa ra ção en tre o
qua dro de pes so al da Pre fe i tu ra do Mu ni cí pio de Ca -
pi xa ba, no Esta do do Acre, com 96 em pre ga dos, e
uma úni ca ser ra ria, que tra ba lha com ma ne jo flo res-
tal, que em pre ga, de ma ne i ra di re ta, 272 pes so as,
das qua is 60% são mu lhe res. E tudo isso com tec no-
lo gia de mer ca do cer ti fi ca da e ven den do ma de i ra le -
ga li za da para o País e para o ex te ri or.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, que re-
mos ini ci ar um de ba te com to dos os mem bros des ta
Casa so bre a im plan ta ção de uma po lí ti ca flo res tal
ime di a ta na Ama zô nia.

É mais do que ne ces sá ria a cri a ção, a im plan ta-
ção e a fo men ta ção de uma zona fran ca para esse se -
tor na Re gião Ama zô ni ca.

Sr. Pre si den te, gos ta ria que fos se con si de ra do
lido todo o do cu men to.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SIBÁ MACHADO 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) – V. Exª será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

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 ur gen te e
de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, II, alí -
nea “a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,  é fun -
da men tal que, pas sa dos os 100 pri me i ros dias do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, to dos nos pro cu-
re mos fa zer o jogo da ver da de, sob pena de, de po is
de tan to slo gan pu bli ci tá rio, apre go an do que “a es pe-
ran ça te ria ven ci do o medo”, a ilu são ter mi nar ven-
cen do e der ro tan do a es pe ran ça.

Se rei bas tan te cla ro: a con tra di ção en tre o qua -
dro di fí cil da eco no mia in ter na ci o nal, so ma da ao fa vo-
ri tis mo da can di da tu ra de Luiz Iná cio Lula da Sil va
que, àque la al tu ra, me re cia a des con fi an ça do mer ca-
do, ser viu para de te ri o rar os fun da men tos da eco no-
mia bra si le i ra – e isso para mim é de fi ni ti vo. Qu al quer
co i sa que se diga em con trá rio pa re ce-me, no mí ni-
mo, in sin ce ro. Em mar ço de 2002, o dó lar va lia
R$2,32. Ao com pa rar mos o avan ço da can di da tu ra
Lula nas pes qui sas de opi nião, che ga um pon to em
que o dó lar ul tra pas sa R$3,00. Sa be mos o que sig ni fi-
ca o Pre si den te Fer nan do Hen ri que du ran te tan to
tem po di zer que Lula era con fiá vel e que os mer ca dos
não ti nham ra zão de des con fi ar. Uma vez, per gun tei
por que mo ti vo fa zia isso. Sua Exce lên cia res pon deu
que, se não agis se da que la for ma, ar re ben ta ria com a 
con fi a bi li da de res tan te do seu pró prio go ver no.

Mas não adi an ta plan tar ilu são no povo. Essa
me lho ra de ris co país – con du zi da de for ma com pe-
ten te pelo Mi nis tro Antô nio Pa loc ci – é ine gá vel, mas
ain da é in su fi ci en te, já que fez o Bra sil re tor nar sim -
ples men te aos ní ve is me dío cres do pe río do fi nal do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, de 700 pon -
tos, e con ti nua pu xan do a mé dia dos pa í ses emer-
gen tes para cima. E esse ris co é mu i to mais do que os 
250 ou 350 de Mé xi co, Rús sia e Chi le, este úl ti mo tão
per to do Bra sil. Esse é um ou tro dado a res pe i to do
qual de ve mos fir mar ju ris pru dên cia, se qui ser mos tra -
var um de ba te de alto ní vel, pa u ta do pela ver da de, do
qual o Bra sil pos sa co lher bons fru tos.

Esta mos ven do o Pre si den te Lula, com a sua
aju i za da con du ção ma cro e co nô mi ca, des men tir os
te mo res que seu Par ti do in cu tiu nos mer ca dos. Vou
dar um exem plo bem cla ro. Tal vez, o Mi nis tro José
Dir ceu te nha apre sen ta do 300 pro je tos, mas eu só
co nhe ço três. O pri me i ro de les pro põe um ple bis ci to
para se de ci dir a par ti ci pa ção do Bra sil na Alca. O se -

gun do, um ple bis ci to para de fi nir se o Bra sil deve pa -
gar a dí vi da ex ter na. E o ter ce i ro pro je to es ti pu la va
10% da re ce i ta lí qui da da União como o va lor má xi mo
para ser lan ça do no pa ga men to do ser vi ço da dí vi da e 
ju ros. E sa be mos que, este ano, esse en car go ja ma is
fi ca rá aba i xo de 36% da re ce i ta lí qui da da União.

É lou vá vel que o Go ver no es te ja sa ben do tran -
qüi li zar os mer ca dos, ao tra tar com se ri e da de a ques -
tão ma cro e co nô mi ca, e ao lan çar mão de uma po lí ti ca
eco nô mi ca pro fun da men te con ser va do ra. Po rém,
não é lou vá vel que,  ain da ago ra se in sis ta na idéia de
di zer que as des con fi an ças eram ca u sa das pelo Go -
ver no an te ri or. E não eram, pois te mos a cla ra evo lu-
ção dos nú me ros. Qu an to mais o Pre si den te Lula se
afas ta do seu dis cur so de cam pa nha, mais con quis ta
a con fi an ça dos mer ca dos. Esse é um fato.

No mais, da qui para fren te, va mos acom pa nhar,
com todo o res pe i to e aten ção, a evo lu ção do sa lá rio
mí ni mo no País. Um ga nho real de 1,98% obri ga rá o
Go ver no a dar ga nhos re a is aci ma de 20% nos três
anos res tan tes do seu man da to. Qu an to aos 4% que
pa re ce ri am tão pou co para o ser vi dor pú bli co se o
Parti do do Pre si den te Lula es ti ves se na opo si ção,
ouço ru mo res de que o au men to será de ape nas 1% li -
ne ar, o que não de i xa de ser uma bru tal fra u de em re -
la ção às ex pec ta ti vas já li mi ta das do ser vi dor pú bli co.

Vejo mu i to ufa nis mo em re la ção ao de sem pe-
nho da ba lan ça co mer ci al. Não há um só con tra to de
ex por ta ção fe cha do por este Go ver no. Nem um! A
par tir de maio, os êxi tos e fra cas sos se rão des te Go -
ver no, por sua pró pria con ta. Até aqui, tem ha vi do
uma con ti nu i da de ve ge ta ti va dos acer tos e equí vo cos
do Go ver no an te ri or.

Te mos uma ou tra ver da de para di zer: se o cres -
ci men to da eco no mia fos se ma i or, te ría mos uma de -
te ri o ra ção da ba lan ça co mer ci al bra si le i ra, do pon to
de vis ta do seu sal do po si ti vo. Aí está mais uma ar ma-
di lha per ver sa, apre sen ta da pela cir cuns tân cia in ter-
na ci o nal, nas mãos do Pre si den te Lula, que, ago ra, é
obri ga do a con vi ver com a re a li da de. Se sol tar as
amar ras na di re ção do cres ci men to, o Bra sil vol ta rá a
ver au men ta da a sua de pen dên cia em re la ção aos
ca pi ta is de fora, até por que te mos, hoje, uma bru tal
re du ção na ca pa ci da de de con su mo do nos so povo.
O Bra sil está pa ra do. Nes te País, hoje, não se com pra
nem se ven de nada.

Ontem, um cons tru tor do meu Esta do me dis se
que sua em pre sa, de por te ra zoá vel para o ta ma nho
do Ama zo nas, que ven de de R$3 mi lhões a R$5 mi -
lhões em imó ve is por mês, em mar ço ven deu ape nas
um apar ta men to no va lor de R$200 mil. Esse é um
fato.
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Da qui para fren te, es ta re mos co bran do o cum -
pri men to de cada pro mes sa de cam pa nha. E fa re mos
nos sos aler tas. Um de les: nes te pri me i ro mo men to,
to das as es pe ran ças de êxi to do Go ver no Lula de pen-
dem do de sem pe nho da ba lan ça co mer ci al da agri -
cul tu ra.

Vejo, com pro fun do pe sar, o avan ço do Mo vi-
men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra – MST,
para mim, uma en ti da de de es ti lo za pa tis ta, pre ten sa-
men te re vo lu ci o ná ria, que pre ten de re pe tir uma re vo-
lu ção fra cas sa da no Mé xi co. Esse não é um mo vi-
men to so ci al, como os de ma is, e ame a ça o de sem pe-
nho bri lhan te da agri cul tu ra bra si le i ra. Isso é o que
vejo. E temo por isso. La men to que o Mi nis tro Mi guel
Ros se to seja tão dú bio em re la ção ao di re i to de pro -
pri e da de e à for ma de agir di an te des se mo vi men to. É
pre ci so du re za em de fe sa da agri cul tu ra pro du ti va
bra si le i ra. É pre ci so fa zer a re for ma agrá ria, sim, mas
sem lan çar a ilu são de que é pos sí vel avan çar de ma-
si a da men te so bre a agri cul tu ra pro du ti va bra si le i ra,
que tem sido o gran de sus ten tá cu lo da nos sa ba lan ça
co mer ci al, ge ran do em pre gos, ou seja, mos tran do
ser a gran de sa í da para a eco no mia bra si le i ra nes ses
anos tão di fí ce is de cri se na ci o nal e in ter na ci o nal.

Por tan to, nes te ba lan ço do Go ver no Lula – e já
fiz uma par te dele on tem – en ten de mos que o Pre si-
den te deve apro fun dar os seus acer tos de po lí ti ca
eco nô mi ca, de i xan do de lado o ex ces si vo con ser va-
do ris mo da po lí ti ca que aí está. No en tan to, pre fi ro ver 
Sua Exce lên cia ex ces si va men te con ser va dor a vê-lo
cum prin do me ra men te os seus com pro mis sos de pa -
lan que. Aliás, o Pre si den te pre ci sa des cer do pa lan-
que e com pre en der que tem um go ver no pa ra li sa do
no so ci al e no ad mi nis tra ti vo. O go ver no ain da não
dis se a que veio, não mos trou a sua cara ad mi nis tra ti-
va, nem a sua ver da de i ra pers pec ti va de po lí ti ca pú -
bli ca so ci al.

Este pro gra ma é lou vá vel, mas é pe que no se
com pa ra do com o gran de pro gra ma da área so ci al
que está em cur so no País, o Fome Zero. Mas este
não sai do pa pel, per de a cada dia a sua cre di bi li da de
e fun ci o na mu i to mais como uma idéia em bus ca de
um pro je to ou como um lan ce pu bli ci tá rio. O ide al se -
ria se hou ves se um pro gra ma que efe ti va men te se
so mas se com o que já ha via, acres cen tan do re sul ta-
dos bons ao que de bom ou de so frí vel já es ti ves se
em cur so no País. 

O Pre si den te Lula tem uma imen sa res pon sa bi-
li da de. Insis to em que, a par tir de ago ra, te re mos o
de ver de fa zer co bran ças mais aten tas ain da – nós
que ja ma is de i xa mos de ser aten tos em re la ção à
ques tão bra si le i ra. Não pro po re mos ne nhum ab sur do

em re la ção ao sa lá rio mí ni mo, mas va mos dis cu tir a
re cu pe ra ção do seu va lor real. Não pro po re mos ne-
nhum ab sur do em re la ção aos ser vi do res pú bli cos,
mas dis cu ti re mos para va ler as pers pec ti vas e as pos -
si bi li da des de se fa zer algo por eles, com os pés no
chão, como sem pre foi de nos so mol de ten tar fazê-lo. 

Te mos aqui aler tas a fa zer e ho me na gens a
pres tar. Vol to a pres tar ho me na gens à con du ção con -
ser va do ra, cor re ta, jus ta, den tro das di fi cul da des de
um Go ver no que en trou sem ne nhu ma cre di bi li da de
em re la ção aos mer ca dos, mas com mu i ta po pu la ri-
da de. Espe ro que, ao fi nal, te nha êxi to, para que não
saia com mu i ta cre di bi li da de e sem ne nhu ma po pu la-
ri da de. O Mi nis tro Antô nio Pa loc ci...

(O Sr. Pre si den te, Se na dor José Sar ney, faz
soar a cam pa i nha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já
con cluo, Sr. Pre si den te.

O Mi nis tro Antô nio Pa loc ci me re ce lou vor, por -
que, fos se ou tra a con du ção da po lí ti ca eco nô mi ca
nes te pri me i ro  mo men to, o Bra sil te ria ex plo di do. Mas 
não pos so di zer que es te ja an dan do de ma ne i ra cor -
re ta; nem se quer pos so di zer que a con du ção da po lí-
ti ca so ci al nes te País es te ja an dan do. Vejo trin ta Mi -
nis té ri os in fla dos, a “fa ve li za ção” da Espla na da, as
pes so as ba ten do a ca be ça uma nas ou tras, como diz
o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, João Pa u lo,
por que têm, às ve zes, as mes mas prer ro ga ti vas, os
mes mos de ve res.

Não sei o que faz o Mi nis té rio da Srª Be ne di ta da 
Sil va. Não sei o que ele soma ao Mi nis té rio do Dr.
José Gra zi a no. Não sei o que eles so mam ou  sub tra-
em em re la ção a ou tros mi nis té ri os di tos da área so ci-
al. E o re sul ta do que se vê é com ple ta men te pí fio para 
um Go ver no que já po de ria, pelo me nos, ter de li mi ta-
do os seus pro je tos.

Não co nhe ço pro je to na área eco nô mi ca. Não
sei o que pen sa o Go ver no a res pe i to de re for ma da
Pre vi dên cia ou da re for ma tri bu tá ria. Não sei o que
pen sa em re la ção à po lí ti ca so ci al. Não sei, tam bém,
se o que exis tia vai se man ter.

Em ou tras pa la vras, de se jo con ti nu ar acre di tan-
do que o Pre si den te Lula terá um bom de sem pe nho.
Mas te nho uma in ter ro ga ção. Di zi am, de ma ne i ra tão
pu bli ci tá ria, que a es pe ran ça ha via ven ci do o medo;
te nho tan to medo de que a ilu são ven ça a es pe ran ça,
que re no vo o meu de se jo de que o Pre si den te Lula se
en con tre e faça uma co i sa mu i to sim ples: as su ma sua 
obri ga ção de go ver nar no so ci al e de go ver nar no ad -
mi nis tra ti vo para va ler, ou esse vá cuo será pre en chi-
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do de ma ne i ra com ple ta men te de sa gra dá vel para o
des ti no des te País. 

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Arthur Vir gí-
lio, 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, como Lí der, ao no bre Se na dor Alo i zio Mer -
ca dan te. V. Exª dis põe de cin co mi nu tos. Peço a co la-
bo ra ção de V. Exª, por que pre ci sa mos en trar na
Ordem do Dia.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, nes ta se ma na, es ta mos ce le bran do os cem dias
do Go ver no do Pre si den te Lula. 

O pri me i ro in di ca dor fun da men tal para ava li ar o
de sem pe nho do Go ver no nes te pe río do é o ín di ce de
po pu la ri da de, de ace i ta ção, de apo io nas pes qui sas
de opi nião. Oi ten ta por cen to do povo apóia o Pre si-
den te, 73% da po pu la ção apóia o Go ver no. Isso mos -
tra o ca mi nho jus to, cor re to, se gu ro, ma du ro com que
o Pre si den te vem con du zin do o seu Go ver no e as mu -
dan ças que es tão em cur so.

Assu mi mos o Go ver no em um ce ná rio ex tre ma-
men te ad ver so, não ape nas pela cri se fi nan ce i ra in-
ter na ci o nal, que es ta va evo lu in do com gran des ins ti-
tu i ções, fa lên ci as, con cor da tas, ba lan ços fra u du len-
tos, as Bol sas de sa ban do na eco no mia in ter na ci o nal,
a mo ra tó ria da Argen ti na, mais o ce ná rio de pré-guer -
ra, em que a in se gu ran ça, o medo, a in cer te za, a ele -
va ção do pre ço do pe tró leo, o au men to da taxa de ju -
ros, as res tri ções de cré di to es ta vam pre sen tes, co lo-
can do imen sas res tri ções a to dos os pa í ses e, par ti-
cu lar men te, à Amé ri ca do Sul. 

Mas, Sr. Pre si den te, no caso do Bra sil, esse
qua dro ain da era mais de li ca do, por que her da mos
uma eco no mia pro fun da men te en di vi da da ex ter na-
men te, com o pas si vo ex ter no do la ri za do de US$200
bi lhões. Só a dí vi da ex ter na pri va da era de US$147
bi lhões e pra ti ca men te não tí nha mos mais li nhas de
cré di tos se quer para re no var as dí vi das an te ri or men-
te con tra í das. Os in ves ti men tos ex ter nos fo ram se re -
du zin do, se con tra in do. A essa cri se as so cie-se um
dé fi cit da ba lan ça de pa ga men tos, cu jas tran sa ções
cor ren tes no fi nal do ano pas sa do, em 2001, eram de
US$23 bi lhões e, em igual pe río do, era de US$21,399 
mi lhões. Então, o País ti nha uma ne ces si da de de fi -
nan ci a men to, não ti nha cré di to, não ti nha in ves ti men-

to e a taxa de câm bio foi a pri me i ra ví ti ma, com a dis -
pa ra da do dó lar, au men tan do a dí vi da pú bli ca, por que
49% da dí vi da es ta va in de xa da à taxa de câm bio e
pres si o nan do a in fla ção. O IGPM, no iní cio des te novo 
Go ver no es ta va pro je ta do em 18% ao ano, in fla ção
ex tre ma men te in qui e tan te, pre o cu pan te pre sen te em
to dos os ín di ces in fla ci o ná ri os. Por tan to, uma pe que-
na mar gem de ma no bra nas fi nan ças pú bli cas, ne-
nhu ma mar gem de ma no bra nas con tas ex ter nas, e o
qua dro de pres são in fla ci o ná ria, de re tra ção dos in-
ves ti men tos pú bli cos e pri va dos.

Qual foi a es tra té gia do Go ver no? Pri me i ro, uma 
tran si ção ne go ci a da, pac tu a da, ma du ra, que mos trou
que so mos um País em que a de mo cra cia se con so li-
dou e que pelo me nos uma par te im por tan te dos ho -
mens pú bli cos con se gue olhar um pou co além dos
seus in te res ses par ti dá ri os e pen sar no Bra sil com
gran de za. O fato de ter mos tido uma tran si ção, pac tu-
a da e ne go ci a da foi fun da men tal para re ver ter ex pec-
ta ti vas e re co lo car o Bra sil como a na ção re le van te e
im por tan te que tem uma eli te po lí ti ca ca paz de acor -
dar, de ne go ci ar e de cons tru ir.

Em se gun do lu gar, fi ze mos um Go ver no mu i to
mais am plo do que a ali an ça ele i to ral que ti ve mos,
que es co lheu para al gu mas áre as o que tí nha mos de
me lhor, mes mo quan do não eram qua dros do nos so
cam po par ti dá rio ou da nos sa base ali a da. Ou não foi
as sim com o Mi nis tro do De sen vol vi men to, o Mi nis tro
Fur lan, o Mi nis tro da Agri cul tu ra, Ro ber to Ro dri gues,
ex po en tes dos seus se to res, que tra zi am uma ener -
gia nova po si ti va, cons tru ti va, eu di ria, ab so lu ta men te
pro mis so ra, es pe ci al men te para a área eco nô mi ca?
Em ou tros, co lo ca mos nos sos me lho res qua dros, de
gran de re no me in te lec tu al, por exem plo, na área so ci-
al, como o nos so Mi nis tro da Jus ti ça, Már cio Tho maz
Bas tos, ou de car re i ra nas For ças Arma das, na Di plo-
ma cia. Mon ta mos, en fim, um Go ver no que deu cre di-
bi li da de, am pli tu de, se ri e da de, éti ca.

Além dis so, Sr. Pre si den te, eu di ria que am pli a-
mos as ali an ças no Par la men to. E qua is fo ram os re -
sul ta dos de todo esse es for ço? Em pri me i ro lu gar, as 
ex por ta ções bra si le i ras, no pe río do des te Go ver no,
não falo do Go ver no an te ri or, mas des te: em igual
pe río do, de ja ne i ro a abril do ano pas sa do, ti ve mos
um sal do co mer ci al de US$1,071 bi lhão, nes te pe río-
do des te ano, US$4,010 bi lhões, qua tro ve zes ma i or
o sal do co mer ci al nes te iní cio de 2003 do que no iní -
cio de 2002. Sal do co mer ci al ele va do re pre sen ta,
por tan to, dé fi cit em tran sa ções cor ren tes ca in do. O
dé fi cit em tran sa ções cor ren tes hoje é in fe ri or a
US$5,5 bi lhões. Isso sig ni fi ca que não pre ci sa mos
mais de tan to di nhe i ro ex ter no, o que tem per mi ti do a 
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taxa de câm bio cair. Assu mi mos o Go ver no com uma 
taxa de câm bio de R$3,5; hoje, está em R$3,18, ca -
in do. O ris co país caiu de 2.400 pon tos para me nos
de 900 pon tos. O Bra sil vol tou a ter cré di to, as em -
pre sas, hoje, po dem fi nan ci ar in ves ti men tos, alon gar
os seus pas si vos e, por tan to, a taxa de câm bio ce-
den do, que é o sin to ma des se pro ces so, a in fla ção
está ca in do, Sr. Pre si den te. To dos os ín di ces in fla ci o-
ná ri os mos tram uma que da subs tan ci al da taxa de
ju ros: o IPC-Fipe, que, no mês pas sa do, era de 1.6,
este mês é de 0.6. Essa que da na in fla ção, a me lho ra
nas con tas ex ter nas, e pú bli cas cri am as con di ções
para que a taxa de ju ros pos sa cair. É esse o ce ná rio
que se abre para o fi nal des te se mes tre. A que da da
taxa de ju ros vai es ti mu lar ain da mais o in ves ti men to
e cri ar um ce ná rio mu i to mais pro mis sor para as fi -
nan ças pú bli cas. To das as con di ções ma cro e co nô-
mi cas apon tam nes sa di re ção, es pe ci al men te a evo -
lu ção do ba lan ço de pa ga men to das con tas pú bli cas
e da in fla ção.

Sr. Pre si den te, nós es ta mos re dis cu tin do, de
fato, as fon tes de fi nan ci a men to pú bli co, es pe ci al-
men te o pa pel do BNDES, do Ban co do Bra sil e da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. O BNDES não vai mais fi -
nan ci ar gran des em pre sas in ter na ci o na is para par ti-
ci par do pro ces so de pri va ti za ção. Não é esse seu
man da to. O dé fi cit de tran sa ções cor ren tes do pas sa-
do, que che gou a US$34 bi lhões, exi gia o Bra sil ven -
der em pre sas na ci o na is e es ta ta is, pe dir di nhe i ro fora
para po der le var para fren te uma mar cha da in sen sa-
tez. Ago ra não. O BNDES vai cu i dar de fi nan ci ar a in -
fra-es tru tu ra, a ener gia, o trans por te, o sa ne a men to.
Vai cu i dar de fi nan ci ar a ca de ia pro du ti va ex por ta do-
ra, se to res que hoje es tão no li mi te da ca pa ci da de
pro du ti va, como a mi ne ra ção, pa pel e ce lu lo se, si de-
rur gia, se to res que pre ci sam re al men te de im pul so
para con ti nu ar ex por tan do e avan çar.

Sr. Pre si den te, se não bas tas se fi nan ci ar a in -
fra-es tru tu ra e es sas ca de i as pro du ti vas ex por ta do-
ras, nós pre ci sa mos dos ban cos pú bli cos hoje e va-
mos ter que pre ci sar de um pe río do de sa ne a men to
para po der de glu tir o pas si vo que fi cou, em pre sas
como a AES*, que não hon ram seus com pro mis sos,
in fe liz men te, os con tra tos pre cá ri os que fo ram as si-
na dos di fi cul tam esse novo pa pel dos ban cos de fo-
men to ao de sen vol vi men to. Isso por que o BNDES,
que foi fun da men tal na his tó ria da in dus tri a li za ção, vi -
nha per den do seu man da to e seu lu gar.

Se não bas tas se, au men tar mos os in ves ti men-
tos do se tor ex por ta dor. Va mos olhar para nos sa agri -
cul tu ra: 16% de au men to da sa fra agrí co la nes te ano;
30% nos úl ti mos dois anos. Nós es ta mos indo para

112 mi lhões de to ne la das de grãos. Essa agri cul tu ra
pun gen te e ex por ta do ra pode ge rar um su pe rá vit co -
mer ci al su pe ri or a US$20 bi lhões. Essa é uma agri cul-
tu ra que vai olhar sim para a re for ma agrá ria, não para 
uma re for ma agrá ria de es ta tís ti cas, por que te mos
que vi a bi li zar os as sen ta men tos. Aca ba mos de to mar
uma me di da, no Se na do, para re ne go ci ar a dí vi da e
re to mar as li nhas de cré di to de 100 mil as sen ta dos no 
Bra sil. No ven ta a 80% dos as sen ta men tos es tão em
con di ções pre cá ri as. Te mos que fa zer essa gen te pro -
du zir, ge rar ren da, ge rar em pre go, ter es ta bi li da de no
cam po. Por tan to, uma re for ma agrá ria que tem que
ser fe i ta com cu i da do, com ca u te la, vol ta da para uma
agri cul tu ra que tem um po ten ci al imen so de pro du-
ção. Re ne go ci a mos a dí vi da, em um acor do aqui no
Se na do, para 230 mil fa mí li as da pe que na agri cul tu ra
fa mi li ar. É um ou tro si nal de uma agri cul tu ra mo der na
e efi ci en te que se com bi na com uma agri cul tu ra so ci-
al, que gera em pre go e ren da, di mi nui o êxo do ru ral, o 
de sem pre go e a vi o lên cia nos gran des cen tros ur ba-
nos.

Qu e ro fa lar, ain da, da po lí ti ca de se gu ran ça pú -
bli ca. Au men ta mos o efe ti vo da Po lí cia Fe de ral de 8
mil agen tes para 11,5 mil em três me ses de Go ver no.
Au men ta mos subs tan ci al men te o efe ti vo. Esta mos
cons tru in do 5 pre sí di os fe de ra is, que são es sen ci a is,
de se gu ran ça má xi ma, para aju dar os Esta dos, so-
bre tu do na li nha de fren te do cri me or ga ni za do. O Go -
ver no Fe de ral está a es ta be le cer no vas par ce ri as que 
per mi tam essa ação, como foi no Rio de Ja ne i ro a
par ce ria en tre o Go ver no Fe de ral e o Go ver no Esta -
du al, no pe río do do car na val. Ini ci a ti vas como es sas,
Sr. Pre si den te, vão dan do qua li da de e se gu ran ça ao
Bra sil.

Qu e ria con clu ir fa lan do da área so ci al. Te mos
hoje Pro gra mas dis per sos nos Mi nis té ri os: Bol-
sa-Esco la, Bol sa-Ren da, Bol sa-Sa ú de, Vale-Gás,
Vale-Ali men ta ção, Vale-Trans por te. Qu e re mos cons -
tru ir um úni co ca das tro, um úni co pro gra ma so ci al in -
te gra do. Um úni co sis te ma de in clu são so ci al que
vem sen do de se nha do e im pul si o na do pelo Pro gra-
ma Fome Zero, que ago ra já vai atin gir 200 Mu ni cí pi-
os, ne nhum Mu ni cí pio do PT. Os cri té ri os são téc ni-
cos: o ín di ce de de sen vol vi men to hu ma no, o ín di ce
de po bre za, é o ta ma nho do Mu ni cí pio, para que pos -
sa mos ter cre di bi li da de nas po lí ti cas so ci a is, man-
ten do aqui lo que, de fato, é con sen so, é efi caz, é efi -
ci en te, como o Bol sa-Esco la, am pli an do es ses pro -
gra mas, mas in te gran do-os num úni co pro gra ma de
in clu são so ci al.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, o ma i or de sa fio
que te mos pela fren te é me lho rar o am bi en te ma cro e-
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co nô mi co, como está me lho ran do; abrir um ce ná rio
de in ves ti men to e de cres ci men to; con ti nu ar ex por-
tan do, cri an do um am plo mer ca do de con su mo de
mas sas - este País só terá cres ci men to ace le ra do e
sus ten tá vel se pro mo ver a in clu são de uma mul ti dão,
que hoje não é pro du to ra, não é con su mi do ra e não é
ci da dã – e al te rar o pa drão de dis tri bu i ção da ren da,
que, há trin ta anos, não é mo di fi ca do.

É para isto que pre ci sa mos des ta Casa: para vo -
tar mos as re for mas, tri bu tá ria e pre vi den ciá ria, para
par ti ci par mos des se mo men to de re so lu ção de pro-
ble mas es tru tu ra is, que vão dar sus ten ta bi li da de às fi -
nan ças pú bli cas e per mi tir a in clu são so ci al, es pe ci al-
men te a re for ma da Pre vi dên cia, por que qua ren ta mi -
lhões de bra si le i ros es tão fora do sis te ma de pre vi-
dên cia so ci al.

Sr. Pre si den te, nes ses três me ses de tra ba lho,
mais do que co me mo rar os avan ços e re co nhe cer
ain da as di fi cul da des, que ria di zer que es ses avan ços
não são uma vi tó ria ape nas do nos so Par ti do ou do
nos so Blo co de sus ten ta ção do Go ver no. Esses avan -
ços são pos sí ve is, na me di da em que os ho mens pú -
bli cos ti ve rem a cons ciên cia, so bre tu do aque les que
tam bém ti ve ram a ex pe riên cia de go ver no, de que as
di fi cul da des são mu i to gran des nes se ce ná rio in ter-
na ci o nal; de que a he ran ça que aí está, da dí vi da ex -
ter na, da dí vi da pú bli ca, da es tru tu ra do País, é mu i to
pe sa da; que a nos sa si tu a ção so ci al não pode mais
con ti nu ar inal te ra da. Se for mos ca pa zes de dis cu tir
de for ma pro po si ti va e cons tru ti va, se ti ver mos es pí ri-
to pú bli co e ca pa ci da de de ne go ci a ção, como te mos
de mons tra do em vá ri os mo men tos nes ta Casa, es pe-
ci al men te na ne go ci a ção da dí vi da agrí co la – tal vez o
mo men to mais im por tan te des se pro ces so re cen te -,
te nho cer te za de que Se na do Fe de ral dará uma
imen sa con tri bu i ção.

O de ba te Opo si ção ver sus Si tu a ção faz par te
da de mo cra cia. Mas o mais im por tan te é olhar os fa -
tos, os nú me ros, os re sul ta dos, os be ne fí ci os e o
sen ti men to que está nas ruas de con fi an ça no Go -
ver no, de con fi an ça no Pre si den te e no fu tu ro des te
País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu a vi si ta,
nes ta Casa, da Se cre tá ria Espe ci al de Po lí ti ca para
as Mu lhe res, Emi lia Fer nan des, e da Mi nis tra de Mi -
nas e Ener gia, Dil ma Rous seff.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 Alber to Sil va.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 197 DE 2003

Re quer in for ma ções so bre o com-
por ta men to da ar re ca da ção tri bu tá ria.

Re que i ro, com fun da men to no art. 216, I, do Re -
gi men to Inter no, com bi na do com o art. 50 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, ao Exmo.Se nhor Mi nis tro da Fa zen da,
as se guin tes in for ma ções:

1. Da dos re cen tes do Mi nis té rio da Fa zen da so -
bre o com por ta men to da ar re ca da ção, des de ja ne i ro
de 2001, por se tor, por Esta do e por re gi me de tri bu ta-
ção, con for me base de cál cu los dos se guin tes: PIS,
COFINS, IRPJ e CPMF; bem as sim, da evo lu ção do
ICMS es ta du al acom pa nha do pelo CONFAZ;

2.O aces so on-line e per ma nen te ao Sis te ma
do ANGELA, da Re ce i ta Fe de ral, para acom pa nhar a
ar re ca da ção tri bu tá ria, bem as sim, o aces so ao
SISCOMEX para acom pa nhar as im por ta ções e as
ex por ta ções;

3.O per fil dos de cla ran tes do IRPJ, por se tor de
ati vi da de, em re la ção ao úl ti mo ano-base pro ces sa do
pela Re ce i ta Fe de ral, con so li dan do to das em pre sas
de cada se tor para as prin ci pa is va riá ve is da de cla ra-
ção anu al;

4.O acom pa nha men to da ar re ca da ção das con -
tri bu i ções pre vi den ciá ri as pelo INSS, des de ja ne i ro
de 2001, in clu si ve dis tin guin do o que for de vi do pe los
em pre ga do res e pe los em pre ga dos, por se tor de ati -
vi da de e por re gião;

5. Aná li se dos efe i tos da ado ção do SIMPLES
so bre a ar re ca da ção do Mi nis té rio de Pre vi dên cia So -
ci al.

Jus ti fi ca ção

O novo go ver no cla mou por mu dan ças em seu
pe río do de ele i ção. E, em sua pos se, o novo Pre si-
den te pe diu o apo io des ta Casa para fa zer as re for-
mas de que o País tan to ne ces si ta. Acor da mos com
este pe di do, pela con vic ção de que, para o nos so par-
ti do, as re for mas – em es pe ci al a tri bu tá ria – pre ci sam
ser re a li za das.

Con tu do, pre ci sa mos de uma base de da dos su -
fi ci en te para es tu dos com ma i or pro fun di da de das
pro pos tas a se rem en vi a das pelo Go ver no. Há de se
con vir que, em se fa lan do de re for ma tri bu tá ria, é ne -
ces sá rio ava li ar to das as pos si bi li da des com o ma i or
cu i da do, já que mu dan ças mal con du zi das po dem
acar re tar con se qüên ci as ne ga ti vas para a eco no mia
do País. Tam bém con si de ra mos que es tas mes mas
pro pos tas não de vem ser mal apro ve i ta das ou até de -
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i xa das de lado, mas sim apro va das o mais ra pi da-
men te pos sí vel.

Sala das Ses sões, 8 de abril de 2003 – Se na dor
Arthur Vir gí lio Neto.

( À Mesa para de ci são. )

REQUERIMENTO Nº 198, DE 2003

So li ci ta in for ma ções ao Se nhor Mi-
nis tro do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão, Gu i do Man te ga, so bre os li mi tes
de mo vi men ta ção e em pe nho im pos tos
aos or ça men tos das Agên ci as Re gu la do-
ras Fe de ra is por meio do De cre to nº
4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 5º, § 2º, da Cons ti tu i-

ção Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no des ta Casa, so li ci to a Vos sa Exce lên cia que
seja en ca mi nha do ao Se nhor Mi nis tro do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão, Gu i do Man te ga, o se-
guin te pe di do de in for ma ções, ba se a do na jus ti fi ca-
ção que se se gue:

1. O Go ver no Fe de ral, de for ma a de fi nir as di re-
tri zes para a exe cu ção do or ça men to do Po der Exe cu-
ti vo, ex pe diu o De cre to nº 4.591, de 10-2-03, ten do
como base a nova meta de su pe rá vit pri má rio a ser al -
can ça da em 2003, sig ni fi can do um con tin gen ci a men-
to de R$14,1 bi lhões.

2. Ain da que o ajus te fis cal seja de fun da men tal
im por tân cia para o equi lí brio das con tas pú bli cas, tal
con tin gen ci a men to atin giu tam bém as Agên ci as Re -
gu la do ras Fe de ra is, em es pe ci al a Ana tel, Ane el e
ANP, cu jos or ça men tos es tão con sig na dos na Lei
Orça men tá ria Anu al.

3. Nes te exer cí cio o im pac to do con tin gen ci a-
men to foi mais gra ve, pois a Lei Orça men tá ria Anu al,
di fe ren te men te dos anos an te ri o res, foi san ci o na da
com uma subs tan ti va Re ser va de Con tin gên cia, que
no caso da Ane el foi da or dem de R$40 mi lhões.
Assim, na prá ti ca, o con tin gen ci a men to atin giu, em
al guns ca sos, o pa ta mar de 70%.

4. É con ve ni en te ci tar que tais Agên ci as fo ram
cri a das por lei para te rem, en tre ou tras, au to no mia fi -
nan ce i ra para o cum pri men to de suas com pe tên ci as
le ga is, sen do suas re ce i tas ori un das ba si ca men te de
ta xas de fis ca li za ção ar re ca da das dos agen tes se to ri-
a is e pa gas pe los con su mi do res nas ta ri fas. O exem -
plo da au to no mia fi nan ce i ra pode ser dado pelo dis -
pos to no art. 59, § 3º, do De cre to nº 2.338, de 1997,
que re gu la men ta o fun ci o na men to da Ana tel. Diz

esse dis po si ti vo: “A fi xa ção das do ta ções or ça men tá-
ri as da Agên cia (ANATEL) na Lei Orça men tá ria Anu al
e sua pro gra ma ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra de exe -
cu ção não so fre rão li mi tes nos seus va lo res para mo -
vi men to e em pe nho.”

5. Fica evi den te que as Agên ci as Re gu la do ras
in de pen dem de re cur sos fi nan ce i ros do Te sou ro Na -
ci o nal. Como as re ce i tas das Agên ci as Re gu la do ras
ad vêm de re cur sos es pe cí fi cos pa gos pe los con su mi-
do res, es ses ór gãos têm a obri ga ção le gal de pres tar
os ser vi ços aos usuá ri os, que se tra du zem nas ati vi-
da des de re gu la ção e fis ca li za ção das em pre sas que
atu am em seg men tos vi ta is como ener gia elé tri ca, te -
le co mu ni ca ções e com bus tí ve is. Essas ati vi da des
são fun da men ta is para ga ran tir a qua li da de dos ser vi-
ços pú bli cos pres ta dos pe las ope ra do ras e con ces si-
o ná ri os e os di re i tos dos con su mi do res.

6. Vale res sal tar, ain da, que o pa rá gra fo úni co
do art. 8º e § 2º do ar ti go 9º da Lei de Res pon sa bi li da-
de Fis cal veda a uti li za ção em ou tras apli ca ções de
re cur sos le gal men te vin cu la dos a fi na li da de es pe cí fi-
ca, como se gue:

“Art. 8º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos le gal-

men te vin cu la dos a fi na li da de es pe cí fi ca se -
rão uti li za dos ex clu si va men te para aten der
ao ob je to de sua vin cu la ção, ain da que em
exer cí cio di ver so da que le em que ocor rer o
in gres so.”

“Art. 9º ..................................................
§ 2º Não se rão ob je to de li mi ta ção as

des pe sas que cons ti tu am obri ga ções cons ti-
tu ci o na is e le ga is do ente, in clu si ve aque las
des ti na das ao pa ga men to do ser vi ço da dí-
vi da, e as res sal va das pela lei de di re tri zes
or ça men tá ri as.”

Di an te do ex pos to, Se nhor Pre si den te, so li ci to
o en ca mi nha men to des te Re que ri men to ao Se nhor
Mi nis tro do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, Gu -
i do Man te ga, vi san do ob ter in for ma ções so bre:

a) a ava li a ção que tem o Go ver no Fe-
de ral, da mag ni tu de dos pre ju í zos que te rão
os con su mi do res dos ser vi ços de ener gia
elé tri ca, te le co mu ni ca ções e com bus tí ve is,
en tre ou tros, em fun ção do con tin gen ci a-
men to or ça men tá rio e fi nan ce i ro im pos to às
Agên ci as Re gu la do ras;

b) o am pa ro le gal à li mi ta ção da par ce-
la da re ce i ta ar re ca da da pe las Agên ci as,
que têm au to no mia fi nan ce i ra e cu jos re cur-
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sos são vin cu la dos a uma des ti na ção es pe-
cí fi ca, pro ve ni en tes de Ta xas de Fis ca li za-
ção paga pe los con su mi do res;

c) qua is me di das se rão ado ta das para
a sus pen são ime di a ta do con tin gen ci a men to
or ça men tá rio e fi nan ce i ro das Agên ci as Re -
gu la do ras, na qui lo que diz res pe i to às re ce i-
tas com vin cu la ções es pe cí fi cas;

d) qua is pro pos tas es tru tu ra is es tão
sen do es tu da das pelo Go ver no Fe de ral para 
que não ocor ram nos pró xi mos exer cí ci os fi -
nan ce i ros con tin gen ci a men tos nos or ça-
men tos das Agên ci as Re gu la do ras, com
pre ju í zo para os con su mi do res, in de pen den-
te men te das me tas de su pe rá vit pri má rio.

Sala das Ses sões, 8 de abril de 2003. – Arthur
Vir gí lio Neto.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 199,  DE 2003

So li ci ta ao Mi nis tro da Jus ti ça, in for-
ma ções so bre pro ces sos em an da men to
na Se cre ta ria de De fe sa Eco nô mi ca e no
Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco-
nô mi ca, so bre a aqui si ção da Cho co la tes
Ga ro to pela Nes tlé Bra sil Ltda.

Se nhor Pre si den te,
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 2º, da

Constituição Federal, e na forma do artigo 216, § 1º,
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
solicitadas as seguintes informações ao Senhor
Ministro da Justiça.

1 – Qual é o estágio atual da análise do referido
Ato de Concentração e estimativa para finalização do
processo de análise e julgamento pelo CADE?

2 – O Acordo de Preservação e Reversibilidade
da Operação (APRO) firmado entre o CADE e a
Nestlé está sendo cumprindo pela empresa?

3 – Os relatórios de auditoria previstos em tal
acordo têm sido feitos? Em caso positivo, o que
apuraram até aqui?

Jus ti fi ca ção

A De pu ta da Ange la Gu a dag nin, na ses são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re a li za da em 20 de mar ço de 
2003, ma ni fes tou gran de pre o cu pa ção com os efe i tos
da no sos à li vre con cor rên cia, aos con su mi do res, tra -
ba lha do res, dis tri bu i do res e for ne ce do res de in su-
mos, even tu al men te de cor ren tes da Aqui si ção da
Cho co la tes Ga ro to S.A. pela Nes tlé Bra sil Ltda. e,

pos te ri or men te, re per cu tiu a de nún cia se gun do a
qual os no vos ad mi nis tra do res da em pre sa ad qui ri da,
por in ter mé dio da Di vi são de Uni da des de Va re jo, te ri-
am en ca mi nha do aos seus dis tri bu i do res, para as si-
na tu ra e de vo lu ção até a data de 14 de mar ço pas sa-
do, con tra tos de dis tra to de re pre sen ta ção co mer ci al
e de no vos con tra tos de pres ta ção de ser vi ços de lo -
gís ti ca e dis tri bu i ção, em fla gran te des res pe i to ao
Acor do de Pre ser va ção de Re ver si bi li da de da Ope ra-
ção, fir ma do quan do da aqui si ção da ci ta da em pre sa
pela Nes tlé Bra sil Ltda.

Tendo em vista a repercussão econômica da
referida fusão, cuja imponência do complexo
resultante afetará a fornecedores e empregos em
vários estados da Federação, entendo que o Senado
Federal, não pode abdicar de acompanhar
atentamente o desenrolar deste processo. Afinal, o
que está em jogo não é apenas o interesse comercial
de algumas empresas do setor, a manutenção de
empregos, e a sobrevivência de distribuidores ou de
pequenos fornecedores, mas, sobretudo, a proteção
dos consumidores.

Sala das Ses sões, 8 de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Días.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re-
que ri men tos li dos vão à Mesa para de ci são, na for -
ma do art. 216 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 Alber to Sil va.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 200, DE 2003

Nos ter mos do dis pos to no art. 222 do Re gi men-
to Inter no, re que i ro voto de apla u so aos jor na is: Cor-
re io Bra zi li en se, do Dis tri to Fe de ral, A Tar de, da Ba -
hia, O Povo, do Ce a rá, Ga ze ta do Povo, do Pa ra ná,
Esta do de Mi nas, de Mi nas Ge ra is, e O Po pu lar, de
Go iás, pelo prê mio re ce bi do, se gun do ava li a ção da
Agên cia de No tí ci as dos Di re i tos da Infân cia e do
Insti tu to Ayrton Sen na, de me lhor co ber tu ra aos as -
sun tos li ga dos ao co ti di a no das cri an ças e ado les cen-
tes bra si le i ros em 2002.

Sala das Sessões, 8 de abril de 2003. – Senadora
Lúcia Vânia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 Alber to Sil va.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 201, DE 2003

Nos ter mos do dis pos to no art. 216 do Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na do com o art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, re que i ro seja en ca-
mi nha ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do
Che fe da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção de Go ver no e
Ges tão Estra té gi ca a se guin te so li ci ta ção de in for ma-
ções a res pe i to da cam pa nha pu bli ci tá ria do Pro gra-
ma Fome Zero:

1) Os va lo res gas tos com a cam pa nha pu bli ci tá-
ria do Pro gra ma Fome Zero, abor dan do de ma ne i ra
dis cri mi na da e de ta lha da os va lo res com a pro du ção
da cam pa nha.

2) Os va lo res gas tos com as in ser ções na mí dia,
in for man do de ma ne i ra de ta lha da, os mon tan tes des -
ti na dos, se pa ra da men te, por emis so ra, às in ser ções
em te le vi são, rá dio, re vis tas, jor na is e ou tros pe rió di-
cos, apre sen tan do as res pec ti vas pla ni lhas e/ou gra -
des de in ser ção.

3) O pe río do pre vis to para a du ra ção da cam pa-
nha pu bli ci tá ria, com a con se qüen te pro je ção dos fu -
tu ros gas tos a se rem re a li za dos.

Jus ti fi ca ção

É atri bu i ção do Con gres so Na ci o nal acom pa-
nhar e fis ca li zar as po lí ti cas pú bli cas le va das a efe i to
por par te do Go ver no e essa ta re fa se faz ex tre ma-
men te ne ces sá ria quan do se pre ten de abor dar aque -
le que tem sido con si de ra do o mais im por tan te pro-
gra ma so ci al do Go ver no Lula, o Pro gra ma Fome
Zero. Assim, em vis ta das inú me ras crí ti cas e su ges-
tões que o men ci o na do Pro gra ma tem re ce bi do por
par te dos mais va ri a dos seg men tos so ci a is, com di -
vul ga ção em toda a im pren sa, jul go im por tan te que o
Po der Exe cu ti vo seja ins ta do a es cla re cer tam bém,
de ma ne i ra ob je ti va e de ta lha da, to dos os gas tos efe -
ti va men te pre vis tos, já re a li za dos e ain da por re a li zar,
com a cam pa nha pu bli ci tá ria cri a da para a di vul ga ção
do men ci o na do pro gra ma.

Por esta ra zão, ten do em vis ta a con cep ção e o
ob je ti vo da im plan ta ção do Pro gra ma Fome Zero e
sen sí vel à ne ces si da de de se fis ca li zar efe ti va men te
os re cur sos pú bli cos des ti na dos à sua im ple men ta ção,
re que i ro do Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do
Che fe da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção de Go ver no e
Ges tão Estra té gi ca as in for ma ções aci ma so li ci ta das.

Sala das Ses sões, 8 de abril de 2003. – José
Jor ge, Se na dor da Re pú bli ca.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido vai à Mesa para de ci são, na for ma do art.
216 do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1o Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Alber to Sil va.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 2003

Mo di fi ca os arts. 121 e 122 da Lei nº
8. 069, de 13 de ju lho de 1990, que “dis-
põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te e dá ou tras pro vi dên ci as.”

O Congressso Nacional de cre ta:
Art. 1º Os arts. 121 e 122 da Lei nº 8.069, de 13

de ju lho de 1990, pas sam a vi go rar com as se guin tes
re da ções:

Art. 121..................................................
..............................................................
§ 5º A li be ra ção será com pul só ria aos

vin te e um anos de ida de, con ver ten do-se o
res tan te do tem po da in ter na ção em pres ta-
ção de ser vi ços à co mu ni da de, pre vis to no
art. 117 des ta lei. (NR,)

Art. 122..................................................
..............................................................
I – tra tar-se de ato in fra ci o nal co me ti do

me di an te gra ve ame a ça ou vi o lên cia a pes -
soa ou ain da, quan do o ado les cen te for in te-
gran te do cri me or ga ni za do ou ti ver en vol vi-
men to com o trá fi co de dro gas. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O ob je to des ta pro po si ção é per mi tir a ple na
apli ca bi li da de do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les-
cen te – ECA, en se jan do com que aque las cri an ças e
ado les cen tes que pra ti ca ram atos in fra ci o na is (art.
103 do ECA) su je i tem-se, ne ces sa ri a men te, às me di-
das so ci o e du ca ti vas per ti nen tes, de ma ne i ra a per mi-
tir que as san ções que lhes são im pu ta das as tor nem
cons ci en tes das res pon sa bi li da des pe los atos co me-
ti dos, re e du can do-as en quan to in di ví du os e mem-
bros de uma co le ti vi da de.

A re a li da de vi vi da co ti di a na men te pela nos sa
so ci e da de, re gis tra cons tan te men te ca sos con cre tos
de vi o lên ci as gra ves à pes soa hu ma na, com le sões,
ho mi cí di os, es tu pros que ca u sam hor ror à po pu la ção
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or de i ra, pra ti ca dos por vi go ro sos jo vens mal fe i to res.
Cer to que, quan do ocor re isso e o agen te é apa nha do
em fla gran te, ou logo mais é en con tra do para res pon-
der em pro ce di men to es pe ci al pe ran te a Jus ti ça da
Infân cia e da Ju ven tu de, a me di da so ci o e du ca ti va de
in ter na ção po de rá ser-lhe apli ca da, pro lon gan do-se a 
sua exe cu ção além do dé ci mo oi ta vo ani ver sá rio na -
ta lí cio, con tan do que ao com ple tar 21 anos, seja sus -
pen sa a pu ni ção (ECA. art. 121, § 5º), Des ta for ma,
nada mais jus to que o ado les cen te in fra tor cum pra o
res tan te de sua me di da so ci o e du ca ti va, em con for mi-
da de com o art. 117 do ECA.

O pon to crí ti co, que a so ci e da de não en ten de e
nem ace i ta com pre en si va men te, é quan do o me nor
co me te gra ve de li to, pou co an tes de com ple tar 18
anos, e mes mo sen do con de na do, por exem plo, a
nove anos de in ter na ção, o mes mo terá sua li ber da de
com pul só ria aos 21 anos de ano, cum prin do as sim
ape nas 1/3 da pena.

O que pro po nho com este pro je to é que em ca -
sos como este, após o me nor in fra tor al can çar sua li -
ber da de com pul só ria, o res tan te de sua me di da so ci o-
e du ca ti va seja cum pri do com pres ta ção de ser vi çoa à
co mu ni da de, como for ma de cons ci en ti zar o jo vem in -
fra tor da gra vi da de de suas ações, jun to à so ci e da de.

Não se pode ne gar que o fato se do tar o ECA de
me ca nis mos efi ca zes de re e du ca ção so ci al aos jo-
vens in fra to res, en se ja rá o fim do ali ci a men to de mar -
gi na is adul tos jun to às cri an ças e ado les cen tes. E que 
a mi sé ria ma te ri al e es pi ri tu al das cri an ças e ado les-
cen tes são usa das por es ses mar gi na is para fins cri -
mi no sos, na cer te za da im pu ni da de ou da me nor pu -
ni ção.

O uso das crianças e dos adolescentes por
adultos criminosos vem acontecendo,
costumeiramente, nas grandes cidades brasileiras,
onde hoje o pequeno roubo e furto não são mais
praticados diretamente por adultos. Estes utilizam-se
das crianças e dos adolescentes para o roubo e furto de 
relógios, carteiras, pulseiras, sapatos, tênis, bicicleta,
etc., nas ruas, semáforos e praças centrais das cidades. 
E essas crianças ou adolescentes não são mais
crianças e adolescentes e sim “pivetes”, “mirins” e
outros codinomes vulgares.

Entre tan to, o que é mais gra vo so, a mar gi na li za-
ção de nos sas cri an ças e ado les cen tes não se re tra ta
so men te no pe que no de li to, mas tam bém na co mer ci-
a li za ção e trá fi co de dro gas e en tor pe cen tes, hi pó te-
ses ex tre ma men te ne fas ta para o in di ví duo em for ma-
ção e para a so ci e da de, pois não só leva as cri an ças e 
os ado les cen tes para o mun do cri mi nal, mas os in se-

rem no ví cio das dro gas, aco ber tan do os gran des tra -
fi can tes.

Essas su ges tões, se apro va das, po de rão aper -
fe i ço ar o fun ci o na men to do ECA, das suas me di das
de pro te ção e so ci o e du ca ti vas de for ma a afas tar a
idéia de que o Esta tu to é a ra i nha das im pu ni da des.

Em vis ta do ex pos to, so li ci to o apo io para a
apro va ção do pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões,  8 de abril de 2003. – Se na-
dor Pa u lo Paim, PT/RS.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te e dá ou tras pro vi dên ci as.

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. 121. A in ter na ção cons ti tui me di da pri va ti va
da li ber da de, su je i ta aos prin cí pi os de bre vi da de, ex -
cep ci o na li da de e res pe i to à con di ção pe cu li ar de pes -
soa em de sen vol vi men to.

§ 1º Será per mi ti da a re a li za ção de ati vi da des
ex ter nas, a cri té rio da equi pe téc ni ca da en ti da de, sal -
vo ex pres sa de ter mi na ção ju di ci al em con trá rio.

§ 2º A me di da não com por ta pra zo de ter mi na do,
de ven do sua ma nu ten ção ser re a va li a da. me di an te
de ci são fun da men ta da, no má xi mo a cada seis me-
ses.

§ 3º Em ne nhu ma hi pó te se o pe río do má xi mo
de in ter na ção ex ce de rá a três anos.

§ 4º Atin gi do o li mi te es ta be le ci do no pa rá gra fo
an te ri or, o ado les cen te de ve rá ser li be ra do, co lo ca do
em re gi me de se mi li ber da de ou de li ber da de as sis ti-
da.

§ 5º A li be ra ção será com pul só ria aos vin te e um 
anos de ida de.

§ 6º Em qual quer hi pó te se a de sin ter na ção será 
pre ce di da de au to ri za ção ju di ci al, ou vi do o Mi nis té rio
Pú bli co.

Art. 122. A me di da de in ter na ção só po de rá ser
apli ca da quan do:

I – tra tar-se de ato in fra ci o nal co me ti do me di an-
te gra ve ame a ça ou vi o lên cia a pes soa;

lI – por re i te ra ção no co me ti men to de ou tras in -
fra ções gra ves;

III – por des cum pri men to re i te ra do e in jus ti fi cá-
vel da me di da an te ri or men te im pos ta.
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§ 1º O pra zo de in ter na ção na hi pó te se do in ci so
III des te ar ti go não po de rá ser su pe ri or a três me ses.

§ 2º Em ne nhu ma hi pó te se será apli ca da a in -
ter na ção, ha ven do ou tra me di da ade qua da.
....................................................................................
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de As sun tos So ci a is, ca-
ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 108, DE 2003 

Dis põe so bre o côm pu to, para fins
de pa ga men to da in de ni za ção por dis-
pen sa sem jus ta ca u sa, dos com ple men-
tos de atu a li za ção mo ne tá ria das con tas
vin cu la das do Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço – FGTS, men ci o na dos
na Lei Com ple men tar nº 110, de 29 de ju -
nho de 2001, bem as sim os de cor ren tes
de de ci são ju di ci al

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,

pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 18-A:

“Art. 18-A. Para fins de cál cu lo da in de-
ni za ção a que se re fe re o art. 18, se rão in-
cor po ra dos:

I – os per cen tu a is de que tra ta o art. 4º 
da Lei Com ple men tar nº 110, de 29 de ju-
nho de 2001, so bre os de pó si tos efe tu a dos
pe los em pre ga do res no pe río do de 1º de
de zem bro de 1988 a 28 de fe ve re i ro de
1989 e du ran te o mês de abril de 1990;

II – os per cen tu a is cor res pon den tes a
ou tros com ple men tos de atu a li za ção mo ne-
tá ria das con tas vin cu la das, de cor ren tes de
de ci são ju di ci al tran si ta da em jul ga do, so bre
os cor res pon den tes de pó si tos efe tu a dos pe -
los em pre ga do res nos me ses de ju nho de
1987, maio de 1990 e fe ve re i ro de 1991.

Pa rá gra fo úni co. É de vi do ao tra ba lha-
dor o pa ga men to da di fe ren ça en tre o va lor
atu a li za do da in de ni za ção por des pe di da
sem jus ta ca u sa, por cul pa re cí pro ca ou for -
ça ma i or, cal cu la da com ob ser vân cia do dis -
pos to no ca put, e o mon tan te da in de ni za-
ção efe ti va men te re ce bi da, in de pen den te-
men te da data da dis pen sa

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

Jus ti fi ca ção

A Lei Com ple men tar nº 110, de 29 de ju nho de
2001, as se gu rou a to dos os tra ba lha do res, cu jas con -
tas vin cu la das do FGTS es ta vam ati vas por oca sião
dos pla nos Ve rão e Col lor I, o di re i to aos com ple men-
tos de atu a li za ção mo ne tá ria re fe ren tes à di fe ren ça
en tre os per cen tu a is de cor re ção ofi ci a is e aque les
de fi ni dos em de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
em agos to de 2000.

Re fe ri da lei, no en tan to, não se pro nun ci ou so -
bre o di re i to lí qui do e cer to dos tra ba lha do res e te rem
com pu ta dos tais per cen tu a is no cál cu lo da mul ta res -
ci só ria que, con for me reza o § 1º do art. 18 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, in ci de so bre o “mon -
tan te de to dos os de pó si tos re a li za dos na con ta vin -
cu la da du ran te a vi gên cia do con tra to de tra ba lho,
atu a li za dos mo ne ta ri a men te e acres ci dos dos res-
pec ti vos ju ros”.

So bre o as sun to ma ni fes ta-se o Juiz do Tra ba-
lho da 17ª  Re gião, Dr. Ro que Mes si as Cal so ni, em ar-
ti go pu bli ca do no Jor nal Tra ba lhis ta Con su lex, de 6
de agos to de 2001:

“No mo men to em que se di vul gou a
cé le bre de ci são do STF, to dos os olhos se
vol tam para o pro ble ma que o Go ver no Fe -
de ral te ria de en fren tar, sem se dar re le vân-
cia às im pli ca ções da que le jul ga do so bre o
ca i xa dos em pre ga do res que ti nham em pre-
ga dos à épo ca dos re fe ri dos pla nos eco nô-
mi cos e os dis pen sa ram pos te ri or men te
sem jus ta ca u sa, por cul pa re cí pro ca ou por
for ça ma i or (...). Com efe i to, ol vil dou-se (ou
pro po si ta da men te não se de ên fa se) que o
sal do da con ta vin cu la da é a base de cál cu-
lo para a in de ni za ção pela dis pen sa sem
jus ta ca u sa, por cul pa re cí pro ca ou por for ça
ma i or e, re co nhe ci da de vi da a atu a li za ção
des se sal do, ha ve ria ir re me di a vel men te a
ne ces si da de do em pre ga dor ar car com di fe-
ren ças so bre essa in de ni za ção (...). Se hou -
ver ele va ção do sal do (seja por de ci são ju di-
ci al, seja por lei), não ha ve rá al guém em ju í-
zo per fe i to que ouse du vi dar que a in de ni za-
ção tam bém deva ser ele va da”.

Assim, o ob je ti vo des ta pro po si ção é
as se gu rar, no cam po da le gis la ção que re-
gu la o FGTS, o di re i to dos tra ba lha do res a
re ce be rem a sua in de ni za ção por dis pen sa
sem jus ta ca u sa, acres ci da dos com ple men-
tos de atu a li za ção mo ne tá ria as se gu ra dos
pela Lei Com ple men tar nº 110, de 2001, ou
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por de ci sões ju di ci a is, sem que seja ne ces-
sá ria uma nova en xur ra da de ações, des ta
fe i ta na Jus ti ça do Tra ba lho, para ple i te ar
um di re i to ób vio.

Di an te do ele va do al can ce so ci al da
pro pos ta, te mos a cer te za de con tar mos
com o apo io dos ilus tres pa res à apro va ção
do pre sen te pro je to de lei.

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

Sala das Ses sões , 8 de abril de 2003. – Se na-
dor Pa u lo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dis põe so bre o Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço, 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. 18. Ocor ren do res ci são do con tra to de tra -
ba lho, por par te do em pre ga dor, fi ca rá este obri ga do
a de po si tar na con ta vin cu la da do tra ba lha dor no
FGTS os va lo res re la ti vos aos de pó si tos re fe ren tes
ao mês da res ci são e ao ime di a ta men te an te ri or que
ain da não hou ver sido re co lhi do, sem pre ju í zo das co -
mi na ções le ga is. (Re da ção dada Dela Lei nº 9.491 de
9-9-97)

§ 1º Na hi pó te se de des pe di da pelo em pre ga dor
sem jus ta ca u sa, de po si ta rá este, na con ta vin cu la da
do tra ba lha dor no FGTS, im por tân cia igual a qua ren ta
por cen to do mon tan te de to dos os de pó si tos re a li za-
dos na con ta vin cu la da du ran te a vi gên cia do con tra to
de tra ba lho, atu a li za dos mo ne ta ri a men te e acres ci-
dos dos res pec ti vos ju ros. (Re da ção dada pela Lei nº
9.491, de 9-9-97)

§ 2º Qu an do ocor rer des pe di da por cul pa re cí-
pro ca ou for ça ma i or, re co nhe ci da pela Jus ti ça do Tra -
ba lho, o per cen tu al de que tra ta o  § 1º será de 20 (vin -
te) por cen to.

§ 3º As im por tân ci as de que tra ta este ar ti go de -
ve rão cons tar da do cu men ta ção com pro ba tó ria do re -
co lhi men to dos va lo res de vi dos a tí tu lo de res ci são do 
con tra to de tra ba lho, ob ser va do o dis pos to no art. 477 
da CLT, exi min do o em pre ga dor ex clu si va men te
quan to aos va lo res dis cri mi na dos. (Re da ção dada
nela Lei nº 9.491, de 9-9-97)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 29 
DE JUNHO DE 2001

Insti tui con tri bu i ções so ci a is, au to ri-
za cré di tos de com ple men tos de atu a li za-
ção mo ne tá ria em con tas vin cu la das do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
– FGTS e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei com ple men tar:
....................................................................................

Art. 4º Fica a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral au to ri-
za da a cre di tar nas con tas vin cu la das do FGTS, a ex -
pen sas do pró prio fun do, o com ple men to de atu a li za-
ção mo ne tá ria re sul tan te da apli ca ção, cu mu la ti va,
dos per cen tu a is de de zes se is in te i ros e ses sen ta e
qua tro cen té si mos por cen to e de qua ren ta e qua tro
in te i ros e oito dé ci mos por cen to, so bre os sal dos das
con tas man ti das, res pec ti va men te, no pe río do de 1º
de de zem bro de 1988 a 28 de fe ve re i ro de 1989 e du -
ran te o mês de abril de 1990, des de que:

I – o ti tu lar da con ta vin cu la da fir me o Ter mo de
Ade são de que tra ta esta lei com ple men tar;

II – até o se xa gé si mo ter ce i ro mês a par tir da
data de pu bli ca ção des ta lei com ple men tar, es te jam
em vi gor as con tri bu i ções so ci a is de que tra tam os
arts. 1º e 2º; e

III – a par tir do se xa gé si mo quar to mês da pu bli-
ca ção des ta lei com ple men tar, per ma ne ça em vi gor a
con tri bu i ção so ci al de que tra ta o art. 1º.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nos arts. 9º, II, e 22,
§ 2º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, não se
apli ca, em qual quer hi pó te se, como de cor rên cia da
efe ti va ção do cré di to de com ple men to de atu a li za ção
mo ne tá ria de que tra ta o ca put des te ar ti go.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 109, DE 2003

Tor na obri ga tó ria a re a li za ção de au -
diên ci as pú bli cas so bre os au men tos
pro pos tos nas ta ri fas ou pre ços pra ti ca-
dos pe las em pre sas pres ta do ras de ser-
vi ços pú bli cos an tes que os mes mos se -
jam au to ri za dos pe las res pec ti vas agên-
ci as re gu la do ras se to ri a is e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º As em pre sas pres ta do ras de ser vi ços pú -
bli cos de água, sa ne a men to, trans por te, co mu ni ca-
ções, ener gia, lim pe za ur ba na, sa ú de e qual quer ou -
tro ser vi ço pú bli co pri va ti za do ou não, são obri ga das
a re a li zar, pre vi a men te a qual quer au men to de ta ri fas
ou pre ços, au diên ci as pú bli cas com os usuá ri os des -
tes ser vi ços para ex por e fun da men tar de ta lha da-
men te as ra zões que jus ti fi ca ri am o re fe ri do au men to.

§ 1º As au diên ci as pú bli cas re fe ri das no ca put
des te ar ti go de ve rão ser con vo ca das opor tu na men te
pe las em pre sas pres ta do ras de ser vi ços pú bli cos
atra vés de edi ta is di vul ga dos nos me i os de co mu ni ca-
ção de mas sa.

§ 2º Os edi ta is de con vo ca ção das au diên ci as pú -
bli cas re fe ri dos no pa rá gra fo an te ri or de vem ser di vul ga-
dos com uma an te ce dên cia mí ni ma de quin ze dias e re -
i te ra dos ao lon go de um pe río do de pelo me nos três
dias até a vés pe ra da re a li za ção da au diên cia, de ma -
ne i ra a as se gu rar aos usuá ri os dos ser vi ços na área de
atu a ção da em pre sa o co nhe ci men to an te ci pa do da
data, ho rá rio, lo cal e ob je to da au diên cia pú bli ca.

§ 3º As em pre sas pres ta do ras de ser vi ços pú bli-
cos, quan do seja o caso, de ve rão tam bém anun ci ar
opor tu na men te nas con tas en vi a das aos usuá ri os de
seus ser vi ços sua in ten ção de so li ci tar qual quer au -
men to das ta ri fas co bra das e a data fi xa da para a re a-
li za ção da cor res pon den te au diên cia pú bli ca.

§ 4º As au diên ci as pú bli cas re fe ri das no ca put
des te ar ti go de ve rão ser re a li za das na ci da de sede ju -
rí di ca da em pre sa pres ta do ra do ser vi ço pú bli co e,
quan do se jam di fe ren tes, no cen tro ur ba no mais po -
pu lo so da mes ma uni da de fe de ra ti va.

§ 5º No caso de em pre sas que ope rem em duas
ou mais uni da des fe de ra ti vas, além das au diên ci as na 
uni da de fe de ra ti va sede ju rí di ca da em pre sa, de ve rão
ser re a li za das au diên ci as pú bli cas em cada uma das
ca pi ta is das de ma is uni da des fe de ra ti vas com pre en-
di das den tro de sua área de atu a ção.

Art. 2º As em pre sas pres ta do ras de ser vi ços pú -
bli cos são obri ga das a for ne cer aos usuá ri os, por oca -
sião da re a li za ção das au diên ci as pú bli cas re fe ri das
no art. 1º des ta lei, to das as in for ma ções quan ti ta ti vas
e qua li ta ti vas re la ti vas à ex pli ca ção e jus ti fi ca ção do
au men to pro pos to das ta ri fas ou pre ços pra ti ca dos.

§ 1º Na hi pó te se que os usuá ri os con si de rem in -
su fi ci en tes as in for ma ções apre sen ta das pe las em pre-
sas, es tas de ve rão for ne cer aos mes mos, em um pra -
zo má xi mo de quin ze dias con ta dos a par tir da data da
re a li za ção da au diên cia pú bli ca cor res pon den te, to das
as in for ma ções com ple men ta res so li ci ta das para o
aten di men to do dis pos to no ca put des te ar ti go.

Art. 3º As agên ci as re gu la do ras na ci o na is res -
pon sá ve is pela su per vi são, fis ca li za ção e con tro le
dos ser vi ços pú bli cos so men te po de rão au men tar ou
au to ri zar o au men to das ta ri fas ou pre ços cor res pon-
den tes após a com pro va ção do cum pri men to do dis -
pos to nos ar ti gos 1º e 2º des ta lei.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

A pri va ti za ção dos ser vi ços pú bli cos no Bra sil
não foi acom pa nha da do es ta be le ci men to de me ca-
nis mos e pro ce di men tos des ti na dos a pro mo ver o en -
vol vi men to e par ti ci pa ção dos usuá ri os des tes ser vi-
ços no con tro le e fis ca li za ção da atu a ção das em pre-
sas con ces si o ná ri as ou para as qua is foi trans fe ri do o
con tro le aci o ná rio das es ta ta is pre e xis ten tes. Em
con se qüên cia, ao con trá rio do que ocor re em ou tros
pa í ses fre qüen te men te men ci o na dos como re fe rên-
cia para o nos so, o pro ces so de pri va ti za ção mar gi na-
li zou seus pre ten sos be ne fi ciá ri os – os con su mi do res
– e re for çou as prá ti cas pou co trans pa ren tes de ad mi-
nis tra ção dos ser vi ços en vol vi dos. Ambas co i sas já se 
re fle tem na qua li da de, co ber tu ra e cus to des tes ser vi-
ços para os con su mi do res que, em gran de par te dos
ca sos, até ago ra ti ve ram mu i to mais pre ju í zos do que
be ne fí ci os com a pri va ti za ção dos ser vi ços pú bli cos.

A pre sen te ini ci a ti va tem o pro pó si to de avan çar
no es ta be le ci men to dos me ca nis mos que per mi tam
pro gres si va men te co brir as la cu nas exis ten tes, abrin -
do es pa ço para a cons ci en ti za ção e or ga ni za ção dos
usuá ri os dos ser vi ços pú bli cos e es ti mu lan do sua
par ti ci pa ção no con tro le da ges tão dos mes mos, se -
jam eles pri va ti za dos ou não. Espe ra-se, as sim, tor -
nar mais trans pa ren tes o pro ces so de de ci sões re la ti-
vas a es tes ser vi ços, par ti cu lar men te no que se re fe re
à fi xa ção de ta ri fas e pre ços, e as re la ções en tre as
agên ci as na ci o na is re gu la do ras e as em pre sas pú bli-
cas e pri va das que atu am em cada se tor.

Sala das Ses sões, 8 de abril de 2003. – Se na dor
Alo í zio Mer ca dan te.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

 PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 110, DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.503, de 23 de se-
tem bro de 1997, que ins ti tui o Có di go de
Trân si to Bra si le i ro, no sen ti do de exi gir o 
por te da Car te i ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção
para a con du ção de ve í cu los nas ro do vi as
e es tra das.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de

1997, pas sa a vi ger acres ci da do ar ti go se guin te:

Art. 148-A. Será exi gi do o por te da
Car te i ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção para a con -
du ção de ve í cu los nas ro do vi as e es tra das,
sal vo nos tre chos ur ba nos des sas vias,
onde será fa cul ta da a con du ção por por ta-
do res de Per mis são para Di ri gir.

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

Jus ti fi ca ção

Nos ter mos do art. 148, § 3º, do Có di go de Trân-
si to Bra si le i ro, a Car te i ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção so -
men te é con fe ri da aos con du to res que, ao ter mi no do
pra zo de um ano, con ta do da apro va ção nos exa mes
de ha bi li ta ção, não te nham co me ti do in fra ção de na -
tu re za gra ve ou gra vís si ma nem se jam re in ci den tes
em in fra ção de grau mé dio. No cur so des se pri me i ro
ano de ex pe riên cia, os con du to res são au to ri za dos a
por tar, tão-so men te, uma Per mis são para Di ri gir.
Des se modo, a pre sen te pro po si ção, ao exi gir o por te
da Car te i ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção para a con du ção
de ve í cu los em ro do vi as e es tra das, des ti na-se a pro i-
bir que os mo to ris tas pro vi so ri a men te ha bi li ta dos
pos sam con du zir ve í cu los nes sas vias.

Nas ro do vi as e es tra das, em face das al tas ve lo-
ci da des per mi ti das (fre qüen te men te ul tra pas sa das),
das co mu men te lon gas jor na das de vi a gem e do mau
es ta do de con ser va ção de mu i tas de las, são no to ri a-
men te ma i o res que nas vias ur ba nas os ris cos de aci -
den tes fa ta is. Embo ra não haja es ta tís ti cas com pa ra-
ti vas dis po ní ve is, so men te nas ro do vi as fe de ra is, de
acor do com da dos do De par ta men to de Po lí cia Ro do-
viá ria Fe de ral, mor re ram 6.543 pes so as, no ano de
2000, em de cor rên cia dos mais de cen to e dez mil aci -
den tes ocor ri dos – que tam bém de i xa ram nada me-
nos que 60.536 fe ri dos.

Embo ra se jam, ob vi a men te, as ma i o res ví ti mas,
não são ape nas os aci den ta dos os que so frem efe i tos
per ver sos. Se gun do in for ma ções do Mi nis té rio dos
Trans por tes, os cus tos dos aci den tes de trân si to em
nos so pais al can çam a ci fra de R$14 bi lhões por ano,
re cur sos pú bli cos que, des pen di dos com aten di men-
to mé di co e am bu la to ri al, po de ri am ser des ti na dos a
pro gra mas de ma i or al can ce so ci al.

Deve-se re co nhe cer, con tu do, que, ape sar de
ain da apre sen tar pa drões alar man tes no que res pe i ta
à se gu ran ça no trân si to, o Bra sil tem fe i to pro gres sos,
mu i to no ta da men te a par tir da edi ção do novo Có di go

de Trân si to Bra si le i ro, em 1997. Em vá ri as ci da des, e
mes mo nas ro do vi as, os ín di ces de aci den tes têm de -
cres ci do, ain da que as pe que nas ta xas. Em Cu ri ti ba,
por exem plo, o cha ma do “ín di ce de fa ta li da de” – pro -
por ção en tre o nú me ro de mor tes para cada gru po de
dez mil ve í cu los, ado ta do in ter na ci o nal men te para
me dir o grau de vi o lên cia no trân si to – que era de 2,19 
em 1996, caiu para 1,30 em 2001. Já nas ro do vi as fe -
de ra is, a re du ção foi me nor. Entre 1998 e 2000, o nú -
me ro de ví ti mas fa ta is foi re du zi do em ape nas 3,79%.

O pro je to que ora apre sen ta mos tem, as sim, o
pro pó si to de con tri bu ir para que as con quis tas que
vêm sen do pro pi ci a das pela nova lei de trân si to pos -
sam ser ro bus te ci das. Se o aces so às ro do vi as e es -
tra das for res tri to aos con du to res mais ex pe ri en tes, o
ín di ce de aci den tes ten de rá a ser me nor. Aos re-
cém-ha bi li ta dos, con ti nu a rá fran que a da a con du ção
de ve í cu los nas vias ur ba nas e nos tre chos ur ba nos
das ro do vi as e es tra das, res sal va ne ces sá ria em face
das ca rac te rís ti cas lo ca is que es sas vias ad qui rem,
com mu i ta fre qüên cia, quan do per pas sam nú cle os
ur ba nos ou pro mo vem pe que nas li ga ções en tre eles.

São es ses os fun da men tos que abri gam a pre -
sen te ini ci a ti va, for mu la da no sen ti do de apri mo rar o
Có di go de Trân si to Bra si le i ro, lei que tan tos êxi tos tem 
pro pi ci a do às po lí ti cas vol ta das para a se gu ran ça dos 
ci da dãos.

Sala das Ses sões, 8 de abril de 2003. – Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tuí o Có di go de Trân si to Bra si-
le i ro.

....................................................................................
Art 148. Os exa mes de ha bi li ta ção, ex ce to os de

di re ção ve i cu lar, po de rão ser apli ca dos por en ti da des
pú bli cas ou pri va das cre den ci a das pelo ór gão exe cu-
ti vo de trân si to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, de
acor do com as nor mas es ta be le ci das pelo Con tran.

§ 1º A for ma ção de con du to res de ve rá in clu ir,
obri ga to ri a men te, cur so de di re ção de fen si va e de
con ce i tos bá si cos de pro te ção ao meio am bi en te re la-
ci o na dos com o trân si to.

§ 2º Ao can di da to apro va do será con fe ri da Per -
mis são para di ri gir, com va li da de de um ano.

§ 3º A Car te i ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção será
con fe ri da ao con du tor no tér mi no de um ano des de
que o mes mo não te nha co me ti do ne nhu ma in fra ção
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de na tu re za gra ve ou gra vís si ma ou seja re in ci den te
em in fra ção mé dia.

§ 4º A não ob ten ção da Car te i ra Na ci o nal de Ha -
bi li ta ção, ten do em vis ta a in ca pa ci da de de aten di-
men to do dis pos to no pa rá gra fo an te ri or, obri ga o
can di da to a re i ni ci ar todo o pro ces so de ha bi li ta ção.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 111, DE 2003

Insti tui a dis tri bu i ção gra tu i ta de
me di ca men tos es sen ci a is ou de uso con -
ti nu a do às pes so as ca ren tes e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gra so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As pes so as ca ren tes por ta do ras de in fec-

ções eu en fer mi da des que re que i ram o tra ta men to
com me di ca men tos es sen ci a is eu de uso con ti nu a do
te rão di re i to a re ce ber, a tí tu lo gra tu i to, este tipo de
me di ca men to nas quan ti da des pres cri tas na cor res-
pon den te re ce i ta mé di cas.

§ 1º Para exer cer o di re i to es ta be le ci do no ca-
put des te ar ti go o be ne fi ciá rio de ve rá ca das trar-se no 
pos to de sa ú de do Sis te ma Úni co de Sa ú de de sua lo -
ca li da de de re si dên cia.

§ 2º O be ne fi ciá rio ca das tra do po de rá ob ter o
me di ca men to re ce i ta do em qual quer far má cia le-
gal men te es ta be le ci da cem a apre sen ta ção da re -
ce i ta emi ti da por mé di co cre den ci a do e de vi da men-
te au ten ti ca da pelo che fe do pos to de sa ú de res-
pec ti vo.

Art. 2º As far má ci as le gal men te es ta be le ci das fi -
cam obri ga das a for ne cer aos be ne fi ciá ri os os me di-
ca men tos so li ci ta dos nos ter mos do § 2º do ar ti go an -
te ri or, for ne cen do, no ato da ven da, nota fis cal com a
es pe ci fi ca ção do me di ca men to, da quan ti da de ven di-
da, da data da ven da, do seu va lor e do nome do be -
ne fi ciá rio.

§ 1º Para res sar ci men to do pre ço dos me di ca-
men tos for ne ci dos nas con di ções es ta be le ci das no
ar ti go 1º des ta lei, as far má ci as de ve rão apre sen tar
se ma nal men te ou em pra zo su pe ri or que acor dem,
cm qual quer agên cia do Ban co do Bra sil, a lis ta dos
me di ca men tos for ne ci dos, com es pe ci fi ca ção da
mar ca co mer ci al, da de no mi na ção co mum bra si le i ra
ou in ter na ci o nal e, quan do per ti nen te, do seu res pec-
ti vo quan ti ta ti vo, da quan ti da de de uni da des con ti das
em cada em ba la gem e do pre ço de ven da, acom pa-
nha da das res pec ti vas re ce i tas mé di cas com o ca rim-

bo de iden ti fi ca ção da far má cia for ne ce do ra do me di-
ca men to, de có pia da nota fis cal for ne ci da ao be ne fi-
ciá rio por oca sião da ven da do me di ca men to e de eti -
que ta iden ti fi ca do ra do me di ca men to re ti ra da da cor -
res pon den te em ba la gem.

§ 2º O res sar ci men to dos va lo res cons tan tes
das lis tras men ci o na das no pa rá gra fo an te ri or se fará
no ato de apre sen ta ção das mes mas, aten di dos os
re qui si tos aci ma as si na la dos.

Art. 3º O be ne fi ciá rio de ve rá en tre gar ao pos to
de sa ú de au ten ti ca dor da re ce i ta mé di ca a có pia da
nota fis cal for ne ci da pela far má cia onde te nha re ti ra-
do o me di ca men to, a qual de ve rá ser ane xa da a seu
ca das tro.

Pa rá gra fo úni co. O não cum pri men to do dis pos-
to no ca put do pre sen te ar ti go ina bi li ta o be ne fi ciá rio
para o avi a men to de fu tu ras re ce i tas pelo pra zo de
três anos.

Art. 4º Fi cam os la bo ra tó ri os obri ga dos a in clu ir
nas em ba la gens dos an ti bió ti cos par te des ta cá vel
que sir va como eti que ta iden ti fi ca do ra do me di ca-
men to con ten do os se guin tes da dos:

I – mar ca ou nome co mer ci al
II – la bo ra tó rio fa bri can te
III – de no mi na ção co mum bra si le i ra ou in ter na-

ci o nal, com o cor res pon den te quan ti ta ti vo
IV – uni da des con ti das na em ba la gem
V – nú me ro do lote
VI – data de fa bri ca ção
VII – pra zo de va li da de
Art. 5º A adul te ra ção ou fal si fi ca ção de qual quer

dos do cu men tos, pro ce di men tos ou es pe ci fi ca ções
men ci o na dos nos ar ti gos an te ri o res es ta rá su je i ta a
pe na li da des ad mi nis tra ti vas e fi nan ce i ras, sem pre ju í-
zo das ações pe na is cor res pon den tes.

Art. 6º O Mi nis té rio da Sa ú de es ta be le ce rá, no
pra zo de 90 dias a par tir da pu bli ca ção da pre sen te
lei, as nor mas ad mi nis tra ti vas e le gis la ti vas para a
ope ra ci o na li za ção do sis te ma pro pos to no que diz
res pe i to aos pos tos de sa ú de, às far má ci as e aos la -
bo ra tó ri os, in clu in do a lis ta das en fer mi da des e me di-
ca men tos aos qua is se apli ca ri am os be ne fí ci os e
pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei.

Art. 7º O Mi nis té rio da Fa zen da, em con sul ta
com o Mi nis té rio da Sa ú de, es ta be le ce rá, no pra zo de 
90 dias a par tir da pu bli ca ção da pre sen te lei, as nor -
mas ad mi nis tra ti vas e le ga is re la ti vas aos pro ce di-
men tos para o res sar ci men to fi nan ce i ro das far má ci-
as e o ajus te de con tas en tre o Ban co do Bra sil e o Mi -
nis té rio da Sa ú de.
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Art. 8º Os cus tos de cor ren tes da im ple men ta ção
da pre sen te lei se rão fi nan ci a dos com re cur sos do or -
ça men to da se gu ri da de so ci al.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor no pra zo de 180
(cen to e oi ten ta) dias con ta dos da data da sua pu bli-
ca ção.

Jus ti fi ca ção

É fato co nhe ci do que o ele va do cus to dos me di-
ca men tos, em es pe ci al o de al gu mas clas ses de an ti-
bió ti cos e de pro du tos de uso con ti nu a do, in vi a bi li za,
para gran de par te da po pu la ção, a re a li za ção dos tra -
ta men tos mé di cos.

O pre sen te pro je to ob je ti va su pe rar esta si tu a-
ção, que pe na li za os que mais ne ces si tam e com pro-
me te a sa ú de de uma pro por ção sig ni fi ca ti va de bra si-
le i ros. Os re cur sos ne ces sá ri os para a im ple men ta-
ção da pro pos ta em tela po dem pro vir das con tri bu i-
ções so ci a is – que têm ex pe ri men ta do um sig ni fi ca ti-
vo cres ci men to nos úl ti mos anos -, as qua is, como es -
ta be le ce o art. 195 da Cons ti tu i ção Fe de ral têm como
fi na li da de pre cí pua o fi nan ci a men to da se gu ri da de
so ci al.

Sala das Ses sões, 8 de abril de 2003. – Se na dor
Alo í sio Mer ca dan te.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 112, DE 2003

Obri ga os hos pi ta is pú bli cos e pri-
va dos a pos su ir am bu la tó ri os e uni da des
de in ter na ção des ti na dos pre fe ren ci al-
men te ao aten di men to de pes so as ido-
sas,

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os hos pi ta is pú bli cos e pri va dos es tão

obri ga dos a pos su ir am bu la tó ri os e uni da des de in ter-
na ção des ti na dos pre fe ren ci al men te ao aten di men to
de pes so as com ida de su pe ri or a 65 (ses sen ta e cin -
co) anos.

Pa rá gra fo úni co. O des cum pri men to do dis pos to
nes te ar ti go su je i ta rá o hos pi tal in fra tor ao pa ga men to
de mul ta no va lor de até R$10.000,00 (dez mil re a is)
por mês.

Art. 2º Com pe te à União, por in ter mé dio o Po der
Exe cu ti vo Fe de ral fis ca li zar o cum pri men to des ta lei.

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

Jus ti fi ca ção

O art. 230 da Cons ti tu i ção Fe de ral ga ran te a dig -
ni da de e o bem-es tar dos ido sos, de ter mi nan do que
as fa mí li as, a so ci e da de e o Esta do têm o de ver de
am pa rá-los ga ran tin do-lhes o di re i to à vida.

Nes se sen ti do, o § 2º des te ar ti go cons ti tu ci o nal
ga ran te a gra tu i da de dos trans por tes co le ti vos ur ba-
nos aos ma i o res de ses sen ta e cin co anos de ida de.
Da mes ma for ma, a Lei nº 10.173, de 9-1-2001, al te-
rou o Có di go de Pro ces so Ci vil, dan do pri o ri da de aos
pro ce di men tos em que fi gu re como par tes pes soa
com ida de igual ou su pe ri or a ses sen ta e cin co anos.

Em vá ri os ou tros mo men tos no dia-a-dia da vida 
dos bra si le i ros, é co mum nos de pa rar mos com si tu a-
ções nas qua is os ido sos têm um jus to e me re ci do tra -
ta men to di fe ren ci a do, como a pre fe rên cia em fi las nos 
ban cos, re par ti ções e su per mer ca dos, o que não re -
pre sen ta um pri vi lé gio em re la ção aos de ma is ci da-
dãos, mas um re co nhe ci men to hu mil de e res pe i to so
da so ci e da de para com os ido sos, por todo sa cri fí cio
que eles já em pre en de ram em fa vor da Na ção.

To da via, nos hos pi ta is, pú bli cos ou pri va dos, a
re a li da de é ou tra. São pou cos os que pos su em am bu-
la tó ri os e uni da des de in ter na ção vol ta dos para o
aten di men to pre fe ren ci al aos ido sos, re a li da de essa
que pre ten de mos mo di fi car com a apre sen ta ção des -
te pro je to de lei que não im pli ca rá em gran des cus tos
para os hos pi ta is mas terá um am plo al can ce so ci al.

Sala das Ses sões, 8 de abril de 2003. – Se na dor
Del cí dio Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.173, DE 9 DE JANEIRO DE 2001

Alte ra a Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i-
ro de 1973 -Có di go de Pro ces so Ci vil,
para dar pri o ri da de de tra mi ta ção aos
pro ce di men tos ju di ci a is em que fi gu re
como par te pes soa com ida de igual ou
su pe ri or a ses sen ta e cin co anos.

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 de Assun tos So ci a is, ca-
ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia re ce beu a Pe ti ção nº 4, de 2003, de 31 de
mar ço úl ti mo, do Pre si den te da Fu nai, so li ci tan do se -
jam to ma das me di das ne ces sá ri as ao cum pri men to
por par te de Fur nas do dis pos to no art. 2º do De cre-
to-Le gis la ti vo nº 103, de 1996, que tra ta da uti li za ção
da Usi na Hi dre lé tri ca da Ser ra da Mesa, em tre cho do
rio To can tins e seus aflu en tes no Esta do de Go iás.

O ex pe di en te vai às Co mis sões de Assun tos
So ci a is e de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 83, de 2002)

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

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 2, de 2003, pro ve ni en te da Me di da Pro -
vi só ria nº 83, de 2002, que dis põe so bre a con ces são
da apo sen ta do ria es pe ci al ao co o pe ra do de co o pe ra-
ti va de tra ba lho ou de pro du ção e dá ou tras pro vi dên-
ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Ra fa el Gu er ra (PSDB-MG), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel,
nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de
2003.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Ro me ro Jucá

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va de 03 do cor ren te, quan do teve a sua
apre ci a ção adi a da em vir tu de de pe di do de pra zo de 
vin te e qua tro ho ras do Re la tor-Re vi sor, Se na dor
Ro me ro Jucá, para ela bo rar o seu pa re cer.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
Re la tor-Re vi sor, para pro fe rir pa re cer so bre a ma té-
ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. 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, ana li sei a ma té ria re me ti da
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, e o pa re cer é fa vo rá vel
quan to à cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de.

Qu an to ao mé ri to, en trei em con ta to com a Li de-
ran ça do Go ver no no Se na do e com o Mi nis té rio da
Pre vi dên cia e es tou apre sen tan do qua tro emen das
de ple ná rio, exa ta men te para com ple men tar o pro je-
to, am pli ar seu aten di men to e a data para a sua efe ti-
va ção.

Por tan to, o pa re cer é fa vo rá vel, com qua tro
emen das que apre sen to ao Pro je to de Lei de Con ver-
são nº 2, de 2003.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER Nº 197, DE 2003

De Ple ná rio ao Pro je to de Lei de
Con ver são nº 2, de 2003 (pro ve ni en te da
Me di da Pro vi só ria nº 83, de 12 de de zem-
bro de 2002), que dis põe so bre a con ces-
são de apo sen ta do ria es pe ci al ao co o pe-
ra do de co o pe ra ti va de tra ba lho ou de
pro du ção e d’à ou tras pro vi den ci as.

Re la tor:Se na dor Ro me ro Jucá.

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art.
62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ado tou a Me di da Pro vi só-
ria nº 83, de 12 de de zem bro de 2002, e sub me teu-a a 
apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal, que de sig nou
Co mis são Mis ta para emi tir pa re cer so bre a ma té ria.
Esgo ta do o pra zo re gi men tal sem a emis são do pa re-
cer, o re la tor, De pu ta do Ra fa el Gu er ra, pro fe riu-o no
ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos. Esta con clu iu
pela apro va ção da ma té ria na for ma do Pro je to de Lei
de Con ver são nº 2, de 2003, que, en ca mi nha do ao
Se na do Fe de ral, é ob je to des te pa re cer.

Em li nhas ge ra is, os prin ci pa is dis po si ti vos do
Pro je to de Con ver são nº 2, de 2003, são os que se -
guem.

1. Con ces são de apo sen ta do ria es pe ci al para o
con tri bu in te in di vi du al fi li a do a co o pe ra ti va de tra ba-
lho ou de pro du ção, des de que tra ba lhe su je i to a con -
di ções es pe ci a is que pre ju di quem a sa ú de ou in te gri-
da de fí si ca (art. 1º, ca put).

2. Esta be le ci men to de fon te de cus te io para o
be ne fi cio ins ti tu í do, cu jas alí quo tas va ri am in ver sa-
men te ao tem po mí ni mo de con tri bu i ção exi gi do para
con ces são de apo sen ta do ria es pe ci al:

(a) con tri bu i ção adi ci o nal de 9%, 7%
ou 5%, a car go da em pre sa to ma do ra de
ser vi ços de fi li a do a co o pe ra ti va de tra ba lho,
in ci den te so bre o va lor bru to da nota fis cal
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ou fa tu ra de pres ta ção de ser vi ços (art. 1º, § 
1º);

(b) con tri bu i ção adi ci o nal de 12%, 9%
ou 6%, a car go da co o pe ra ti va de pro du ção,
in ci den te so bre a re mu ne ra ção do co o pe ra-
do fi li a do (art. 1º, § 2º).

3. Para com ple men tar o cus te io da apo sen ta-
do ria es pe ci al de tra ba lha dor vin cu la do a em pre sa
ce den te de mão-de-obra, acrés ci mo de 4%. 3% ou
2% no per cen tu al de re ten ção do va lor da pres ta ção
de ser vi ços me di an te ces são de mão-de-obra, a
car go da em pre sa con tra tan te (art. 6º).

4. Re gu la men ta ção da si tu a ção do se gu ra do re -
clu so que con ti nua a con tri bu ir para a pre vi dên cia so -
ci al en quan to seus de pen den tes re ce bem au xí lio-re-
clu são (art. 2º).

5. Fim da per da da qua li da de de se gu ra do para
con ces são de apo sen ta do ri as por tem po de con tri bu i-
ção, es pe ci al e por ida de, sen do que, nes te úl ti mo
caso, há que se rem com pro va das 240 con tri bu i ções
men sa is (art. 3º)

6. Obri ga to ri e da de de a em pre sa e a co o pe ra ti-
va de tra ba lho ar re ca da rem a con tri bu i ção, como con -
tri bu in te in di vi du al, de se gu ra do a seu ser vi ço e de
as so ci a do, res pec ti va men te; fi can do am bas tam bém
obri ga das a ins cre ver no INSS o con tra ta do e co o pe-
ra do ain da não ins cri to (art. 4º) Nes se caso, cabe ao
con tri bu in te in di vi du al, sem pre que ne ces sá rio, com -
ple men tar a con tri bu i ção até o va lor mí ni mo de seu
sa lá rio-de-con tri bu i ção (art. 5º)

7. Me di das de cu nho ad mi nis tra ti vo, tais como:

(a) ve da ção de par ce la men to de con-
tri bu i ções de tra ba lha do res des con ta das
pela em pre sa ou co o pe ra ti va e não re co lhi-
das (art. 7º);

(b) exi gên cia de que a em pre sa que
re gis tra in for ma ções por sis te ma ele trô ni co
man te nha tais in for ma ções ar qui va das por
10 anos (art. 8º);

(c) ex tin ção da es ca la tran si tó ria de
sa lá rio-base (art. 9º);

(d) me di das vin cu la das a re vi são da
con ces são e ma nu ten ção dos be ne fí ci os
pre vi den ciá ri os (art. 11);

(e) pror ro ga ção do pra zo para que os
re gi mes ins ti tu i do res apre sen tem aos re gi-
mes pre vi den ciá ri os de ori gem da dos que
os ha bi li tem a com pen sa ção fi nan ce i ra de vi-
da (art. 12).

8. Va ri a ção da alí quo ta des ti na da ao fi nan ci a-
men to da apo sen ta do ria es pe ci al ou de be ne fi cio
con ce di do em ra zão do grau de co in ci dên cia de in-
ca pa ci da de la bo ra ti va de cor ren te dos ris cos do tra-
ba lho, em fun ção do de sem pe nho da em pre sa em
re la ção à res pec ti va ati vi da de eco nô mi ca (art. 10).
Tal dis po si ti vo de ve rá ser re gu la men ta do em até 360 
dias (art. 14).

Cabe tam bém re la tar as mo di fi ca ções em pre en-
di das pela Câ ma ra dos De pu ta dos:

(a) de fi ni ção de co o pe ra ti va de pro du-
ção (art. 1º, § 3º);

(b) ex ten são do pe río do para re co lhi-
men to da con tri bu i ção dos as so ci a dos a co -
o pe ra ti va de tra ba lho, que pas sou do dia
dois para o dia quin ze (art. 4º, § 1º);

(c) es ta be le ci men to do pra zo de 360
dias para o Po der Exe cu ti vo re gu la men tar a
di fe ren ci a ção das alí quo tas de con tri bu i ção
pre vis ta no art. 10 (art. 14).

II – Aná li se

Se guin do o pro ces so le gis la ti vo, com pe te ao
Se na do Fe de ral apre ci ar o Pro je to de Lei de Con ver-
são nº 2, de 2003, apro va do pela Câ ma ra dos De pu-
ta dos, que, ten do cons ta ta do o aten di men to aos pres -
su pos tos de re le vân cia e ur gên cia, con clu iu pela ad -
mis si bi li da de da Me di da Pro vi só ria nº 83, de 2002, e
deu pros se gui men to a sua apre ci a ção.

O pa re cer de ple ná rio ofe re ci do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos ve ri fi cou a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di-
ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va em pre ga da, con clu in-
do, ade ma is, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá-
ria da me di da pro vi só ria. Com re la ção ao mé ri to, tam -
bém não fo ram en con tra dos óbi ces, ten do sido apro -
va das e in cor po ra das ao tex to da pro po si ção ape nas
três emen das que bus ca ram seu aper fe i ço a men to.
Tais emen das fo ram apro pri a da men te in se ri das no
pro je to de lei de con ver são ora ana li sa do, con tri bu in-
do, efe ti va men te, para o apri mo ra men to do tex to le-
gal.

Nes se con tex to, con clu í mos que o Pro je to de
Lei de Con ver são nº 2, de 2003, sa tis faz os pres su-
pos tos de re le vân cia e ur gên cia exi gi dos pelo art. 62
da Cons ti tu i ção Fe de ral; bem como os de cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va. Tam-
bém se con clui pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria da pro po si ção, nos ter mos da Nota Téc ni ca
nº 27, de 2002, apre sen ta da pela Con sul to ria de
Orça men to da Câ ma ra dos De pu ta dos.
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Qu an to ao mé ri to, não há que ha ver dis cor dân-
cia. Entre tan to, aper fe i ço a men tos adi ci o na is po dem
ser em pre en di dos, o que é con subs tan ci a do pelo ofe -
re ci men to de qua tro emen das ao pro je to de lei de
con ver são.

A pri me i ra emen da al te ra a re da ção con fe ri da
pela Câ ma ra dos De pu ta dos ao § 1º do art. 4º, de for -
ma a subs ti tu ir a ex pres são “do efe ti vo re pas se a elas
dos re sul ta dos de sua ati vi da de co la bo ra ti va ou pro -
fis si o nal” por “de com pe tên cia a que se re fe rir”.

A jus ti fi ca ção para tal subs ti tu i ção par te do fato
de que a pre vi dên cia so ci al sem pre to mou por base
de in ci dên cia o re gi me de com pe tên cia, tan to que
con si de ra como fato ge ra dor da con tri bu i ção o va lor
pago, de vi do ou cre di ta do no mês. Assim, al te rar tal
cri té rio em re la ção às co o pe ra ti vas de tra ba lho com -
pro me te ria a co e rên cia de todo o sis te ma con tri bu ti vo
do INSS, além de cons ti tu ir pre ce den te ina de qua do e
pe ri go so.

Com efe i to, tal prá ti ca po de ria in vi a bi li zar o
con tro le do INSS sob a ar re ca da ção e re gu la ri da de
das con tri bu i ções dos pró pri os se gu ra dos co o pe ra-
dos. Isso por que, para cons ti tu ir even tu al cré di to de -
cor ren te de fal ta de re co lhi men to, o INSS te ria, ini ci-
al men te, que se cer ti fi car do efe ti vo re ce bi men to dos 
va lo res cor res pon den tes às fa tu ras emi ti das pela co -
o pe ra ti va de tra ba lho, bem como ve ri fi car se esta re -
pas sou os va lo res re ce bi dos a seus as so ci a dos. Tal
pro ce di men to só po de ria ser em pre en di do me di an te
ve ri fi ca ção de re gis tros de ca i xa e con tá be is, o que
to ma ria a ati vi da de fis cal so bre ma ne i ra com ple xa e
mo ro sa.

Cabe adi ci o nar, ade ma is, que a al te ra ção do cri -
té rio de com pe tên cia para o de ca i xa não foi fru to do
acor do fir ma do en tre o Go ver no Fe de ral e a Orga ni-
za ção Bra si le i ra das Co o pe ra ti vas – OCB, por oca-
sião da apro va ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº
2, de 2003. Esse acor do es ta be le ceu, tão so men te,
que as co o pe ra ti vas de tra ba lho, em ra zão e suas es -
pe ci fi ci da des, re co lhe ri am as con tri bu i ções re ti das no 
dia quin ze e não no dia dois, como ocor re com as em -
pre sas em ge ral.

A se gun da emen da mo di fi ca a re da ção do art.
3º do pro je to de lei de con ver são (idên ti ca à cons tan te
da Me di da Pro vi só ria nº 83), in clu in do novo pa rá gra fo
e al te ran do a re da ção de seu pa rá gra fo úni co. O ob je-
ti vo da mu dan ça é re du zir a exi gên cia para que o tra -
ba lha dor ido so man te nha a qua li da de de se gu ra do
quan do es ti ver por mu i to tem po sem con tri bu ir para a
pre vi dên cia so ci al.

A atu al re da ção do pa rá gra fo úni co do art. 3º es -
ti pu la que, no caso da apo sen ta do ria por ida de, a per -

da da qua li da de de se gu ra do não será con si de ra da
para a con ces são des se be ne fí cio, des de que o se gu-
ra do Con te com, no mí ni mo, 240 con tri bu i ções men -
sa is.

A nova re da ção pro pos ta re quer, ao in vés de
240 con tri bu i ções, tem po de con tri bu i ção cor res pon-
den te ao exi gi do para efe i to de ca rên cia na data do re -
que ri men to do be ne fi cio, ou seja, 180 con tri bu i ções
men sa is.

No § 2º pro pos to, es ti pu la-se a for ma de cál cu lo
do be ne fí cio de apo sen ta do ria por ida de para aque les
que se fi li a ram à pre vi dên cia so ci al an tes de 26 de no -
vem bro de 1999, data da pu bli ca ção da Lei nº 9.876,
de 1999. Nes se caso, o pe río do con tri bu ti vo a ser
con si de ra do será o pos te ri or a ju lho de 1994 (ca put
do art. 3º da Lei nº 9.876), sen do que, não ha ven do
con tri bu i ções du ran te tal pe río do, o be ne fí cio a que o
se gu ra do fará jus cor res pon de rá a um sa lá rio mí ni mo
(art. 35 da Lei nº 8.213, de 1991). Tam bém se re quer
que o di vi sor con si de ra do no cál cu lo do be ne fi cio não
seja in fe ri or a 60% do pe río do de cor ri do da com pe-
tên cia ju lho de 1994 até a data de iní cio do be ne fi cio,
li mi ta do a 100% de todo o pe río do con tri bu ti vo ( 20 do
art. 30 da Lei nº 9.876).

A ter ce i ra emen da al te ra a re da ção do art. 15 do
pro je to, de for ma a subs ti tu ir a ex pres são “do dia pri -
me i ro do mês se guin te ao no na gé si mo dia de sua pu -
bli ca ção” por “de 1º de abril de 2003”.

O Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, man te ve a
re da ção do art. 15 cons tan te da Me di da Pro vi só ria nº
83, que de ter mi nou que os efe i tos re la ti vos a di ver sos
dis po si ti vos en tra ri am em vi gor a par tir do dia pri me i-
ro do mês se guin te ao no na gé si mo dia de sua pu bli-
ca ção. Ocor re que esse pra zo co me çou a fru ir des de
o dia da pu bli ca ção da me di da pro vi só ria e com ple-
tou-se em 31 de mar ço de 2003. Ou seja, os dis po si ti-
vos men ci o na dos – § 1º e 2º do art. 1º, arts. 4º a 6º e
art. 9º – res pe i ta do o pra zo cons ti tu ci o nal de no ven ta
dias, já en tra ram em vi gor.

Nes se con tex to, não há que res sal tar tal pra zo
na lei a ser pu bli ca da, bas tan do es ta be le cer a data
em que os dis po si ti vos en tra ram em vi gor, qual seja:
1º de abril de 2003. Ade ma is, a ma nu ten ção da re da-
ção ori gi nal do art. 15 pode en gen drar pro ble mas ju rí-
di cos, na me di da em que se en ten da que sig ni fi ca
pos ter ga ção da apli ca ção dos dis po si ti vos em foco
por mais no ven ta dias. Isso, cer ta men te, além de não
ter sido in ten ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, ao man -
ter a re da ção ori gi nal do art. 15 no pro je to de lei de
con ver são, ca u sa ria gra ve pre ju í zo à pre vi dên cia so -
ci al, pos to que os be ne fí ci os ins ti tu í dos não con ta ri-

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 06569ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL100     



am, de ime di a to, com o apor te de re cur sos para fa zer
face ao res pec ti vo cus te io.

A úl ti ma emen da, por fim, tem ca rá ter es tri ta-
men te re da ci o nal, na me di da em que bus ca ade quar
o tex to do art. 11 do pro je to de lei de con ver são à atu al
de no mi na ção do Mi nis té rio da Pre vi dên cia.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o voto é pela apro va ção da
Me di da Pro vi só ria nº 83, de 2002, nos ter mos do Pro -
je to de Lei de Con ver são nº 2, de 2003, apro va do pela 
Câ ma ra Fe de ral, com o ofe re ci men to das se guin tes
emen das:

EMENDA Nº 1 – PLEN
(Ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de 2003)

Dê-se ao § 1º do art. 4º do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 2, de 2003, a se guin te re da ção:

“Art. 4º ..................................................
..............................................................
§ 1º As co o pe ra ti vas de tra ba lho ar re-

ca da rão a con tri bu i ção so ci al dos seus as-
so ci a dos como con tri bu in te in di vi du al e re-
co lhe rão o va lor ar re ca da do até o dia quin ze
do mês se guin te ao de com pe tên cia a que
se re fe rir.”

EMENDA Nº 2 – PLEN
(Ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de 2003)

Acres cen te-se § 2º ao art. 3º do Pro je to de Lei
de Con ver são nº 2, de 2003, re no me an do e con fe rin-
do nova re da ção ao pa rá gra fo úni co, na for ma da se -
guin te re da ção:

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
§ 1º Na hi pó te se de apo sen ta do ria por

ida de, a per da da qua li da de de se gu ra do
não será con si de ra da para a con ces são
des se be ne fí cio, des de que o se gu ra do con -
te com, no mí ni mo, o tem po de con tri bu i ção
cor res pon den te ao exi gi do para efe i to de ca -
rên cia na data do re que ri men to do be ne fí-
cio.

§ 2º A con ces são do be ne fí cio de apo -
sen ta do ria por ida de, nos ter mos do pa rá-
gra fo an te ri or, ob ser va rá, para os fins de
cál cu lo do va lor do be ne fí cio, o dis pos to no
art. 3º, ca put, e § 2º, da Lei nº 9.876, de 26
de no vem bro de 1999, ou, não ha ven do sa -
lá ri os de con tri bu i ção re co lhi dos no pe río do

a par tir da com pe tên cia ju lho de 1994, o dis -
pos to no art. 35 da Lei nº 8.213, de 1991.”

EMENDA Nº 3– PLEN
(Ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de 2003)

Dê-se ao art. 15 do Pro je to de Lei de Con ver são
nº 2, de 2003, a se guin te re da ção:

“Art. 15. Esta Lei en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos,
quan to aos §§  1º e 2º do art. 1º e aos arts.
4º a 6º e 9º, a par tir de 1º de abril de 2003.”

EMENDA Nº 4-PLEN
(Ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de 2003)

Dê-se ao ca put do art. 11 do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 2, de 2003, a se guin te re da ção:

“Art. 11. O Mi nis té rio da Pre vi dên cia
So ci al e o INSS man te rão pro gra ma per ma-
nen te de re vi são da con ces são e da ma nu-
ten ção dos be ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci-
al, a fim de apu rar ir re gu la ri da des e fa lhas
exis ten tes.”

Sala das Ses sões, Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té-
ria está ins tru í da. O pa re cer é fa vo rá vel ao pro je to
de lei de con ver são apro va do pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos, com a apre sen ta ção das Emen das nºs 1 a
4, do Re la tor.

Em dis cus são a ma té ria.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den-

te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra a V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, gos ta ria de apre sen tar uma dú vi da que
te nho a res pe i to des sa me di da pro vi só ria.

Pelo tex to do pro je to de lei de con ver são, as co -
o pe ra ti vas mé di cas e de trans por tes se rão ex tre ma-
men te one ra das se não hou ver uma emen da, que, in -
clu si ve, já le vei ao Lí der do Go ver no, Se na dor Alo í zio
Mer ca dan te, para que haja uma al te ra ção. Assim que
re ce be mos a me di da pro vi só ria, na se ma na pas sa da,
o Se na dor Au gus to Bo te lho tam bém me aler tou para
o fato de que ha ve ria uma ma jo ra ção nos cus tos das
co o pe ra ti vas mé di cas e de trans por tes.

Re fi ro-me ao re co lhi men to dos 15% ao INSS,
con tri bu i ção que já exis te e que será acres ci da de 9, 7 
ou 5% no ato co o pe ra ti vo. Acre di to – por que essa, in -
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clu si ve, foi uma pla ta for ma de cam pa nha do Go ver no
Lula – que as co o pe ra ti vas de vem me re cer apo io, e
nós, por meio da le gis la ção, de ve mos pro cu rar tor nar
mais fá cil a sua vida. Não que re mos pri vi lé gi os, mas
tam bém não que re mos trans for mar as co o pe ra ti vas
em de po si tá ri as de im pos tos ex ces si vos, pois, além
dos 15% já em vi gor, po de re mos ter um acrés ci mo de
9, 7 ou 5%, o que tor na rá in viá vel a prá ti ca do co o pe-
ra ti vis mo mé di co e de trans por te no País. 

Por isso, eu gos ta ria de sa ber, a tí tu lo de es cla-
re ci men to, se hou ve – con for me o Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te me in for mou que ha ve ria – uma re u nião
com o Go ver no para ten tar essa al te ra ção na me di da
pro vi só ria; e tam bém de ou vir do Re la tor e do Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te se ain da há pos si bi li da de de
pro mo ver mos essa al te ra ção, por que ela vai aju dar a
re sol ver um pro ble ma que per ma ne ce rá, caso não
haja essa so lu ção.

É essa a ex pli ca ção que eu gos ta ria de ou vir.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de

con clu ir mos esta par te, que ria co lo car em vo ta ção o
pa re cer do Re la tor quan to ao aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, na
for ma do Re gi men to.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pa -

re cer, con si de ran do que a me di da aten de aos pres su-
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, que i-
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Re la tor, para fa lar so bre o mé ri to.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Como re -

la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, essa
ques tão le van ta da pelo Se na dor Osmar Dias foi tra ta-
da tam bém com a Li de ran ça do Go ver no e com o Mi -
nis té rio da Pre vi dên cia, e, de cer ta for ma, bus cou-se
um en ca mi nha men to que pu des se, no fu tu ro, equa ci-
o nar pelo me nos par te das co lo ca ções.

O Se na dor Alo i zio Mer ca dan te tem a po si ção do 
Go ver no e gos ta ria que S. Exª es cla re ces se o Se na-
dor Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, o Re la tor, Se na dor Ro me ro Jucá, teve, eu di -
ria, um com por ta men to im pe cá vel na Re la to ria, na
dis po si ção de ne go ci a ção e na se ri e da de com que
está tra tan do essa ma té ria. Eu di ria que tem sido uma 

ro ti na o seu de sem pe nho como Re la tor de as sun tos
re le van tes nes te ple ná rio.

Eu que ria es cla re cer ao Se na dor Osmar Dias
que a pro pos ta bá si ca do Go ver no se ria ex cep ci o nar
as co o pe ra ti vas de trans por te e sa ú de den tro des sas
no vas re gras que es ta be le cem con di ções para a apo -
sen ta do ria dos co o pe ra dos em co o pe ra ti vas de tra-
ba lho ou de pro du ção.

O Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al já ini ci ou um
pro ces so de ne go ci a ção com a OCB, Orga ni za ção
das Co o pe ra ti vas do Bra sil, para ve ri fi car, no pro ces-
so de re gu la men ta ção des sa lei, a pos si bi li da de de
cri ar al gu mas con di ções di fe ren ci a das. No en tan to, o
Go ver no não con cor da em frag men tar dois se to res
den tro da re gra ge ral. Pre fe re que haja uma lei iso nô-
mi ca para to dos os se to res, para to das as co o pe ra ti-
vas, in de pen den te men te da fi na li da de, e bus car, por
meio de uma ne go ci a ção es pe cí fi ca, aten der à re i vin-
di ca ção que o Se na dor Osmar apre sen tou e que, de
fato, en ca mi nha mos ao Go ver no.

Eu pro po ria que vo tás se mos a lei e que a ne go-
ci a ção, que está em an da men to no Mi nis té rio da Pre -
vi dên cia e na OCB, pu des se, na re gu la men ta ção,
aten der às re i vin di ca ções es pe cí fi cas se to ri a is.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) –– Con ti-

nua em dis cus são o mé ri to da me di da. (Pa u sa.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para

dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria ape nas de ilus trar a
im por tân cia des sa me di da le gis la ti va que con ce de
apo sen ta do ria es pe ci al aos mem bros de co o pe ra ti-
vas de tra ba lho ou de pro du ção, re la tan do uma si tu a-
ção que exis te em San ta Ca ta ri na. Uma co o pe ra ti va
de tra ba lho de uma mina, que teve a mas sa fa li men tar
as su mi da e ad mi nis tra da pe los em pre ga dos da em -
pre sa, é com pos ta por apro xi ma da men te oi to cen tos
tra ba lha do res. To dos nós sa be mos das con di ções ab -
so lu ta men te pre cá ri as do tra ba lho em mina sub ter râ-
nea, mas a apo sen ta do ria es pe ci al para es ses tra ba-
lha do res não es ta va ga ran ti da por se rem co o pe ra ti-
va dos.

Isso mos tra como a me di da – que será apro va-
da, te nho cer te za, nes ta Casa – virá a re sol ver si tu a-
ções bas tan te gra ves e emer gen ci a is. No caso de
San ta Ca ta ri na, ela é aguar da da com mu i ta an si e da-
de, por que es ses tra ba lha do res, ape sar da in sa lu bri-
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da de ab so lu ta da fun ção pro du ti va que de sen vol vem
e da pne u mo ni o se que afe ta uma mar gem gran de
des ses in di ví du os, têm di re i to a uma apo sen ta do ria
bas tan te re du zi da.

Por tan to, nada mais jus to e le gí ti mo que a con -
ces são des sa apo sen ta do ria es pe ci al àque les que
tra ba lham em tais con di ções, in de pen den te men te de
se rem co o pe ra ti va dos ou em pre ga dos de car te i ra as -
si na da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL)– Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para, como Lí der, en ca mi-
nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, a re co men da ção que fa ze mos à Ban ca da do
PMDB é o voto fa vo rá vel, se guin do o pa re cer do Re -
la tor.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta-
ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, até
pela ra zão, que é de mu i to or gu lho para o PSDB, do
re la tó rio com pe ten te, opor tu no e bem cir cuns tan ci a-
do apre sen ta do pelo Se na dor Ro me ro Jucá, a re co-
men da ção que a Li de ran ça do PSDB faz é pelo voto
“sim”.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, na con di ção
de Vice-Lí der do PDT, na au sên cia do Lí der, Se na dor
Jef fer son Pé res, su gi ro à nos sa Ban ca da o voto fa vo-
rá vel ao pro je to.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o PFL
en ten de que a ma té ria é me ri tó ria e que o pro je to de
lei de con ver são é bem fe i to, está tec ni ca men te cor re-
to e é so ci al men te jus to. Assim, en ca mi nha o voto fa -
vo rá vel.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao 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, o Blo co
en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em vo ta ção. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pro -
je to sem pre ju í zo das emen das que i ram per ma ne cer
sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Vo ta ção em glo bo das Emen das nºs 1 a 4, do

Re la tor.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va das.
Apro va do o pro je to de con ver são, fica pre ju di ca-

da a me di da pro vi só ria.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal da ma té ria, que será lido pelo Sr. 1º Se cre-
tá rio em exer cí cio, Se na dor Alber to Sil va.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 198, DE 2003
(Comissão Diretora)

Re da ção fi nal das Emen das do Se-
na do ao Pro je to de Lei de Con ver são nº
2, de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 83, de
2002).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei de Con-
ver são nº 2, de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 83, de
2002), que dis põe so bre a con ces são da apo sen ta do-
ria es pe ci al ao co o pe ra do de co o pe ra ti va de tra ba lho
ou de pro du ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, de de 2003. –
José Sar ney – Alber to Sil va – Re la tor – Pa u lo Paim
– Sér gio Zam bi a si.
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ANEXO AO PARECER Nº 198, DE 2003

Re da ção fi nal das Emen das do Se-
na do ao Pro je to de Lei de Con ver são nº
2, de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 83, de
2002).

Dis põe so bre a con ces são da apo-
sen ta do ria es pe ci al ao co o pe ra do de co -
o pe ra ti va de tra ba lho ou de pro du ção e
dá ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 2-Ple ná rio)

Acres cen te-se § 2º ao art. 3º do Pro je to de Lei
de Con ver são, re no me an do o seu pa rá gra fo úni co
para § 1º e con fe rin do-lhe nova re da ção, da se guin te
for ma:

“Art. 3º .................................................
§ 1º Na hi pó te se de apo sen ta do ria por

ida de, a per da da qua li da de de se gu ra do
não será con si de ra da para a con ces são
des se be ne fi cio, des de que o se gu ra do con -
te com, no mí ni mo, o tem po de con tri bu i ção
cor res pon den te ao exi gi do para efe i to de ca -
rên cia na data do re que ri men to do be ne fí-
cio.

§ 2º A con ces são do be ne fí cio de
apo sen ta do ria por ida de, nos ter mos do §
1º, ob ser va rá, para os fins de cál cu lo do
va lor do be ne fí cio, o dis pos to no art. 3º,
ca put, e § 2º, da Lei nº 9.876, de 26 de no -
vem bro de 1999, ou, não ha ven do sa lá ri os
de con tri bu i ção re co lhi dos no pe río do a
par tir da com pe tên cia ju lho de 1994, o dis -
pos to no art. 35 da Lei nº 8.213, de 24 de
ju lho de 1991.”

EMENDA Nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 1-Ple ná rio)

Dê-se ao § 1º do art. 4º do Pro je to de Lei de
Con ver são a se guin te re da ção:

“Art. 4º ..................................................
§ 1º As co o pe ra ti vas de tra ba lho ar re-

ca da rão a con tri bu i ção so ci al dos seus as-
so ci a dos como con tri bu in te in di vi du al e re-
co lhe rão o va lor ar re ca da do até o dia 15 do
mês se guin te ao de com pe tên cia a que se
re fe rir.

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

EMENDA Nº 3
(Cor res pon de à Emen da nº 4-Ple ná rio)

Dê-se ao ca put do art. 11 do Pro je to de Lei de
Con ver são a se guin te re da ção:

“Art. 11. O Mi nis té rio da Pre vi dên cia
So ci al e o INSS man te rão pro gra ma per ma-
nen te de re vi são da con ces são e da ma nu-
ten ção dos be ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci-
al, a fim de apu rar ir re gu la ri da des e fa lhas
exis ten tes.

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

EMENDA Nº 4
(Cor res pon de à Emen da nº 3-Ple ná rio)

Dê-se ao art. 15 do Pro je to de Lei de Con ver são
a se guin te re da ção:

“Art. 15. Esta Lei en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos,
quan to aos §§ 1º e 2º do art. 1º e aos arts.
4º a 6º e 9º a par tir de 1º de abril de 2003.”

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis -
cus são. (Pa u sa)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da.
O pro je to vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De se jo

con sul tar os Lí de res da Casa, a fim de evi tar equí vo-
cos, so bre as me di das pro vi só ri as que es tão na pa u ta
e que es tão so bres tan do as ma té ri as.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
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 nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
a Me di da Pro vi só ria nº 82 é pro fun da men te com ple-
xa. Ape sar dos es for ços do Se na dor Sér gio Ca bral,
in di ca do Re la tor pelo PMDB, não che ga mos a bom
ter mo. Não con se gui mos fa zer acor do em tor no do
pro je to de con ver são, por que al guns Esta dos fo ram
pu ni dos e ti ve ram que ar car com con se qüên ci as ter rí-
ve is. Re ce be ram uma ma lha viá ria em pés si mo es ta-
do, sem con ser va ção por dez anos e ten do de abrir
mão de de vo lu ção de in ves ti men tos ou tros que fi ze-
ram em ou tras ro do vi as fe de ra is.
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De modo que é pre ci so que fa ça mos um gran de
es for ço para che gar mos ao en ten di men to en tre os Lí -
de res e con ta mos com a par ti ci pa ção do Lí der do Go -
ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pe las pa -
la vras do Lí der do PMDB, a Mesa che ga à con clu são
de que não há con sen so so bre a ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vír gi lio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –  De

fato, Sr. Pre si den te, não há con sen so so bre a ma té ria
e o Re la tor nos me re ce imen so cré di to. Não ha ven do
con sen so e ele nos me re cen do o cré di to que nos me -
re ce, o PSDB se co lo ca à dis po si ção das de ma is for -
ças po lí ti cas re pre sen ta das nes ta Casa para, a par tir
de ago ra, re to mar mos as ne go ci a ções com vis tas a
fa zer mos uma boa con ver são.

Assim, o PSDB en ten de que a ses são pa ra ria
por aqui.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor

Alo i zio Mer ca dan te, V. Ex.ª de se ja usar da pa la vra?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – Pos so aguar dar para de ba ter, tal vez ama nhã,
na dis cus são de mé ri to.

Qu e ro agra de cer o em pe nho do Re la tor Sér gio
Ca bral, que se co lo cou, des de o iní cio, in te i ra men te à
dis po si ção da ne go ci a ção. De fato, o Go ver no tem di -
ver gên cia de mé ri to e acha mos que te mos que con ti-
nu ar ne go ci an do. Con vi da mos os Lí de res para uma
re u nião ago ra, às 17 ho ras, exa ta men te so bre esse
tema.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, essa tam bém é a nos sa po si ção e devo di zer,
não que seja uma ques tão pro vin ci a na, mas nes te fi -
nal de se ma na, con ver san do em meu Esta do com o
Se cre tá rio da Pas ta, ele me apon tou as di fi cul da des.
É fa vo rá vel, a ma té ria é in te res san te – re pas sa re cur-
sos e en car gos para a ma nu ten ção da ma lha ro do viá-
ria fe de ral nos Esta dos –, mas há pen dên ci as, de ta-
lhes a se rem ajus ta dos. E nada me lhor do que a dis -
po si ção ao en ten di men to pro pos to pe los Lí de res e
en dos sa do pelo Lí der do Go ver no.

O PFL está de acor do com a sus ta ção da apre -
ci a ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
co mu ni ca ao Ple ná rio que, a par tir des ta pa u ta, to das
as ve zes em que hou ver me di das pro vi só ri as, con sul-
ta re mos os Lí de res um a um, de ma ne i ra que fi que
cla ra a exis tên cia de con sen so. Na úl ti ma vez em que

vo ta mos me di da pro vi só ria, a Mesa foi in for ma da pela 
Li de ran ça da ma i o ria de que ha via con sen so; de po is,
al guns Lí de res dis se ram que tal con sen so não ti nha
sido ain da en con tra do. Para evi tar que ques tões des -
sa na tu re za vol tem a ocor rer, de ago ra em di an te a
Mesa to ma rá pes so al men te o voto de cada um dos
Srs. Lí de res so bre me di das pro vi só ri as.

Os de ma is itens da pa u ta per ma ne cem so bres-
ta dos.

São os se guin tes os itens cuja apre ci a-
ção fica so bres ta da:

2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2003)

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

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 3, de 2003, que dis põe so bre a trans fe-
rên cia da União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral
de seg men tos da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção fe -
de ral, nos ca sos que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, de
2002, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la tor:
De pu ta do Ta deu Fi lip pel li (PMDB-DF), pre li mi nar men te
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de
re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel, na for ma do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003, com mo di fi-
ca ções, e pela re je i ção das Emen das nºs 1 a 9.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Sér gio Ca bral

3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 85 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 85, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor
de qua ren ta e cin co mi lhões de re a is, para os fins que
es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos, Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la-
tor: De pu ta do Pe dro No va is (PMDB-MA), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria, e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
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4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 87 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 87, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio, no
va lor de se te cen tos e oi ten ta mi lhões, trin ta e nove mil 
re a is, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, para os
fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la tor:
De pu ta do Mus sa De mes (PFL-PI), pre li mi nar men te
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e 
or ça men tá ria, e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

Re la tor Re vi sor: Se na dor João Alber to Sou za

5
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 86, de 2002)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do §

6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 4, de 2003, que al te ra dis po si ti vos da
Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 1993, da Lei nº
10.470, de 25 de ju nho de 2002, e da Lei nº 8.112, de
11 de de zem bro de 1990, cria car gos efe ti vos, car gos
co mis si o na dos e gra ti fi ca ções no âm bi to da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as, pro -
ve ni en te da Me di da Pro vi só ria n º 86, de 2002, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
to ra: De pu ta da Ann Pon tes (PMDB-PA), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel,
na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são nº 4, de
2003.

Re la tor Re vi sor:

6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 92 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 92, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$428.064.000,00, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-

tor: Dep. Anto nio Car los Men des Tha me, pela Co mis-
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le -
gis la ti va; pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu-
ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi-
nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

7
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 96 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 96, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$24.401.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca , ten do

 Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Anto nio
Car los Pan nun zio, pela Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, pela cons ti tu ci-
o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va; pelo aten -
di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men-
tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

8
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 102 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 102, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no 
va lor de R$36.874.206,00, em fa vor do Mi nis té rio da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, para os fins que es -
pe ci fi ca, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Vi cen ti nho,
pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e téc ni ca le gis la ti va; pelo aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia;
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri-
to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção)

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos
do art. 353, pa rá gra fo úni co, do RISF)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 1, de 2003 (nº 7.262/2002, na Casa de ori -
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gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dis põe so bre o Esta tu to de De fe sa do Tor ce dor e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer, da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e
Ci da da nia, de pen den do de le i tu ra, fa vo rá vel ao pro je-
to e con trá rio à Emen da nº 1, de pen den do de le i tu ra,
Re la tor: Se na dor João Alber to Sou za, vo tos con trá ri-
os dos Se na do res De mós te nes Tor res, Jef fer son Pe -
res e em se pa ra do do Se na dor José Jor ge.

De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Assun tos So ci a is. Re la tor: Se na dor Sér gio Gu er ra

Pa re cer, da Co mis são de Edu ca ção, de pen den-
do de le i tu ra, fa vo rá vel ao pro je to e con trá rio à Emen -
da nº 1, de pen den do de le i tu ra, Re la tor: Se na dor Ger -
son Ca ma ta, voto con trá rio do Se na dor Le o mar Qu in-
ta ni lha.

10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei 

do Se na do nº 66, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 92, de 2001 (nº 1.277/1995, na Casa de
ori gem), que es ta be le ce, nos cri mes de ho mi cí dio e
le são cor po ral, ca u sas de au men to de pena.

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do:

– 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel ao Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 92, de 2001, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta;

– 2º pro nun ci a men to: (nos ter mos do Re que ri-
men to nº 167, de 2003, de tra mi ta ção con jun ta), pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2003, com as Emen das nºs 3 e 4-CCJ, que apre sen-
ta, e pela re je i ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92,
de 2001, que tra mi ta em con jun to.

11
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei 

da Câ ma ra nº 92, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 66, de 2003, de au to ria do Se na dor José
Sar ney, que al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº
2848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal.

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do:

– 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel ao Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 92, de 2001, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta;

– 2º pro nun ci a men to: (nos ter mos do Re que ri-
men to nº 167, de 2003, de tra mi ta ção con jun ta), pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2003, com as Emen das nºs 3 e 4-CCJ, que apre sen-
ta, e pela re je i ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92,
de 2001, que tra mi ta em con jun to.

12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 21, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 21, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Antô nio Car los Va la da res, que al te ra a re da ção
do ar ti go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta a ali -
men ta ção aos di re i tos so ci a is), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

13
MENSAGEM Nº 300, DE 2002

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 300, de 2002 (nº 924/2002, 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 Ste lio
Mar cos Ama ran te, 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
Irlan da.

14
MENSAGEM Nº 362, DE 2002

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 362, de 2002 (nº 1.112/2002, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à de li be ra ção do Se na do a es co lha da Se nho ra Gil-
da Ma ria Ra mos Gu i ma rães, Mi nis tra 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 do ra do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca de Tri ni dad e To ba go.
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15
MENSAGEM Nº 13, 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 13, de 2003 (nº 38/2003, 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 Anto nio
Au gus to Day rell de Lima, 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 De le ga do Per ma nen te do Bra sil jun to à
Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Edu ca ção,
Ciên cia e Cul tu ra.

16
MENSAGEM Nº 59, 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 59, de 2003 (nº 57/2003, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha da Se nho ra Ce li na
Ma ria Assump ção do Val le Pe re i ra, Mi nis tra 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 do ra do Bra sil jun to à
Con fe de ra ção Hel vé ti ca.

17
MENSAGEM Nº 65, 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 65, de 2003 (nº 65/2003, 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 Til den
José San ti a go para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Cuba.

18
MENSAGEM Nº 66, 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 66, de 2003 (nº 83/2003, 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
Ita mar Au gus to Ca u ti e ro Fran co para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
Ita li a na.

19
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au to-
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da 
Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni-
ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá-
ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos -
pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e 414, de 2002,
das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e

– de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 1
a 4, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff, fa -
vo rá vel à Emen da nº 1-Plen, nos ter mos de Su be-
men da que apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das
nºs 2 a 4-Plen.

20
REQUERIMENTO Nº 69, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
69, de 2003, dos Se na do res Ro ber to Sa tur ni no e
Osmar Dias, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 263, de 2002, além da Co mis são cons -
tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a Co mis são de Edu ca ção.

21
REQUERIMENTO Nº 87, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
87, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do que, 
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 35, de 2003,
além das Co mis sões cons tan tes do des pa cho ini ci al
de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu ca ção.

22
REQUERIMENTO Nº 111, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
111, de 2003, do Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or,
so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 76, de 2000, com os Pro je tos de Lei do Se -
na do nºs 161, de 2000 e 104, de 2002, por re gu la rem
a mes ma ma té ria.

23
REQUERIMENTO Nº 116, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
116, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
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76, de 2000, com o Pro je to de Lei do Se na do nº 37, de 
2000, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

24
REQUERIMENTO Nº 121, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
121, de 2003, do Se na dor Del cí dio Ama ral, so li ci tan-
do, nos ter mos re gi men ta is, o de sa pen sa men to do
Pro je to de Lei do Se na do nº 630, de 1999, dos Pro je-
tos de Lei do Se na do nºs 391 e 399, de 1999, a fim de
que te nha tra mi ta ção au tô no ma.

25
REQUERIMENTO Nº 184, DE 2003

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 222,
§ 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
184, de 2003, do Se na dor Edu ar do Su plicy e ou tros
Se nho res Se na do res, su ge rin do à Sua San ti da de o
Papa João Pa u lo II, que con vo que con cla ve dos lí de-
res re li gi o sos mun di a is, pre fe ren ci al men te em Bag dá,
ou em ou tra Ca pi tal de um dos pa í ses en vol vi dos no
con fli to, para dis cu tir so lu ções pa cí fi cas para a cri se
no Ira que e pro pug nar pelo ces sar das hos ti li da des e
pela paz, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 172, 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 Tas so Je re is sa ti.

26
REQUERIMENTO Nº 185, DE 2003

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 222, 
§ 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
185, de 2003, do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te e ou -
tros Se nho res Se na do res, so li ci tan do, que se jam
con cla ma dos aos go ver nos dos pa í ses mem bros do
Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das que con -
vo quem re u nião de emer gên cia da que le Orga nis mo a 
fim de de ba ter es tra té gi as que vi sem fa zer cum prir a
Re so lu ção 1441 de for ma pa cí fi ca e ces sar de ime di-
a to a in ter ven ção mi li tar no Ira que, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 177, 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 Pe dro Si mon.

27
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, do Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 1, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o

Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção
de li mi tes para gas tos com a pu bli ci da de de obras go -
ver na men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 609, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Agri pi no, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

28
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 22, DE 1999

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 22, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon , que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do
art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral (gra tu i da de para o re -
gis tro e pri me i ra emis são de cer ti dão de nas ci men to,
ca sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Iris Re zen de.

29
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 36, DE 1999
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos

do Re cur so nº 26, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que dis põe so bre a in cor po ra ção e a
trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se-
lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con -
tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
do ven ci do ad hoc : Se na dor Luiz Pon tes; com voto,
em se pa ra do, do Se na dor José Fo ga ça, que se abs te-
ve em re la ção ao re la tó rio ven ce dor.

30
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 40, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 40, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u-
lo Har tung, que re vo ga o in ci so VII do art. 20 da Cons -
ti tu i ção e o § 3º do art. 49 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex tin guin do os ter re nos
de ma ri nha e seus acres ci dos e dis põe so bre a sua
des ti na ção, ten do
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Pa re cer sob nº 27, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Osmar Dias, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção do
Se na dor José Edu ar do Du tra.

31
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 44, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999) 

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér gio Ma-
cha do, que dá nova re da ção ao art. 14 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ins ti tu in do o voto fa cul ta ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel à ma té ria, e pelo ar qui va men-
to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

32
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 31, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999) 

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, que al te ra a re da ção do ca put e do § 1º
do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nan do fa cul ta ti-
vo o voto, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, pelo ar qui va men to da ma té ria e fa vo rá-
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

33
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 55, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral (acres cen ta den tre os prin cí pi os que re -
gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da ra zo a bi li da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.

34
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 7, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva -
ro Dias, que dá nova re da ção aos §§ 1º, 2º e 3º do art.
14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para fa cul tar a par ti ci pa-
ção do es tran ge i ro do mi ci li a do no Bra sil em ele i ções
mu ni ci pa is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 863, de 2002,  da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

35
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE

LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2002

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti-
vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 34, de
2002 (nº 943/99, na Casa de ori gem), que pro í be in -
ver são de or dem dos no mes cons tan tes na Lis ta Úni -
ca de Trans plan tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans-
plan tes, se hou ver le i to dis po ní vel em qual quer uni da-
de hos pi ta lar aces sí vel, ten do

Pa re cer sob nº 155, de 2003, da Co mis são Di re-
to ra, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50, de 2001 (nº 1.676/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a pro mo ção, a pro te ção, a de -
fe sa e o uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 11, de 2003, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Amir Lan do, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), que
ofe re ce.

37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de
ori gem), que dis põe so bre o aten di men to de emer -
gên cia de aci den tes do tra ba lho em lo ca li da des
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onde não exis te rede do Sis te ma Úni co de Sa ú de –
SUS, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Tião Vi a na.

38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 120, de 2001 (nº 3.704/97, na Casa de ori -
gem), que cria os Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de
So ció lo gos e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Ge ral do Althoff.

39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 122, de 2001 (nº 2.233/99, na Casa de ori -
gem), que obri ga a que os pro du tos ali men tí ci os co -
mer ci a li za dos in for mem so bre a pre sen ça de glú ten,
como me di da pre ven ti va e de con tro le da do en ça ce -
lía ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 14, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se-
bas tião Ro cha.

40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 58, de 2002 (nº 2.252/99, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui o dia na ci o nal da água, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 17, de 2003, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Anto -
nio Car los Jú ni or.

41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 78, de 2002 (nº 1.210/99, na Casa de
ori gem), que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517, de
23 de ou tu bro de 1968, que dis põe so bre o exer cí-
cio da pro fis são de Mé di co Ve te ri ná rio e cria os
Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri-
ná ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 18, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Be ni-
cio Sam pa io.

42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 10, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
dos Re cur sos nºs 24 e 25, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 10, de 1999, de au to ria do Se na dor Luiz
Este vão, que al te ra o dis pos to na Lei nº 6.811, de 8 de 
ju lho de 1980, que dis põe so bre a des ti na ção da taxa
ju di ciá ria de que tra ta o art. 20 do De cre to-Lei nº 115,
de 25 de ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo art. 2º do De -
cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 943, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel com a Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Antô -
nio Car los Va la da res, Agne lo Alves, Ro ber to Fre i re,
José Edu ar do Du tra, Bel lo Par ga e, em se pa ra do, do
Se na dor Ro ber to Re quião.

43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 677, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 677, de 1999 (apre sen ta do como con clu-
são do Pa re cer nº 1.143, de 1999, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro-
cha), que ins ti tui o Dia do Instru men ta dor Ci rúr gi co.

44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 152, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 25, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 152, de 2001, de au to ria do Se na dor Wal -
deck Orne las, que al te ra o art. 15 da Lei nº 9.504, de
30 de se tem bro de 1997, para re gu la men tar a iden ti fi-
ca ção nu mé ri ca dos can di da tos aos car gos ma jo ri tá-
ri os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.276, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor Bel lo Par ga, com vo tos con trá ri os
dos Se na do res Iris Re zen de, Se bas tião Ro cha, José
Edu ar do Du tra e Ro ber to Re quião.

45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 7, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis são Par -
la men tar de Inqué ri to das ONGs, que dis põe so bre o
re gis tro, fis ca li za ção e con tro le das or ga ni za ções
não-go ver na men ta is e dá ou tras pro vi dên ci as.
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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) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Sér gio Ca bral.

O SR. SÉRGIO CABRAL  (PMDB – RJ. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Ape nas como Re la tor
ci ta do, para con fir mar a po si ção dos Lí de res e me co -
lo car à dis po si ção do Lí der da ma i o ria e dos de ma is
quan to ao re la tó rio apre sen ta do, já le van do em con si-
de ra ção e in for man do aos Srs. Se na do res que ab sor-
ve mos su ges tões de di ver sos go ver nos es ta du a is e
até mes mo de pre fe i tos de ca pi ta is in te res sa dos na
ma té ria, o que me pa re ce fun da men tal para as re la-
ções dos en tes fe de ra ti vos.

Por tan to, co lo co-me à dis po si ção, an tes de
apre sen tar o re la tó rio.

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 Alo i zio Mer ca dan te,
pri me i ro ora dor ins cri to após a Ordem do Dia. 

S. Exª já ha via fa la do an tes da Ordem do Dia,
como Lí der, na for ma re gi men tal, por dez mi nu tos;
ago ra, S. Exª dis põe de cin qüen ta mi nu tos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de ce der mi nha ins cri-
ção ao Se na dor João Ca pi be ri be, vice-Lí der do Go-
ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor João Ca pi be ri be.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Mu i to obri ga do, meu caro Lí der, Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te. Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, fiz che gar a vos sas mãos um kit com pro du tos da
mi nha re gião, a Ama zô nia, es pe ci fi ca men te do meu
Esta do, o Ama pá. São pro du tos in dus tri a li za dos de
uma es pé cie da bi o di ver si da de ama zô ni ca, a cas ta-
nha dita cas ta nha-do-pará, que hoje cha ma mos de
cas ta nha-da-ama zô nia, por ser pro du zi da em vá ri os
pa í ses da re gião ama zô ni ca. A bor ra cha, no pas sa do,
ge rou ri que zas e che gou a ser o se gun do item na pa -
u ta das ex por ta ções bra si le i ras no iní cio do sé cu lo
XX. Enfim, uma só es pé cie in flu en ci ou du ran te mais
de um sé cu lo a vida eco nô mi ca da Ama zô nia.

Vi ve mos em uma re gião, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que dis põe de mi lha res de es pé ci es,
mu i tas de las ab so lu ta men te des co nhe ci das e al gu-
mas mal uti li za das ou mal ex plo ra das. E como o nos -
so imen so Bra sil, um país con ti nen tal, teve o seu pro -
ces so de ex pan são eco nô mi ca ini ci a do pelo Su des te,
a Ama zô nia e as suas ri que zas ti ve ram que acom pa-

nhar as po lí ti cas pen sa das de for ma he ge mô ni ca,
como se o País fos se úni co, como se não fôs se mos
um país tão di ver so, com re giões e po pu la ções tão di -
fe ren ci a das.

Esse pre sen te que tra go a V. Exªs, uma gar ra fa
de aze i te de cas ta nha-da-ama zô nia e tam bém al guns
ou tros pro du tos cos mé ti cos, é re sul ta do da cren ça
em um novo mo de lo de de sen vol vi men to que co lo ca
o meio am bi en te como cen tro do pla ne ja men to de to -
das as ati vi da des hu ma nas, prin ci pal men te numa re -
gião como a ama zô ni ca, com as suas ri que zas e seu
pa tri mô nio am bi en tal pre ser va dos e tam bém com
uma his tó ria ab sur da men te ne ga ti va do pon to de vis -
ta do de sen vol vi men to, por que a imen sa ma i o ria dos
pro je tos pen sa dos para a Ama zô nia fo ram em fun ção
das ne ces si da des ex ter nas. A ex plo ra ção das ri que-
zas da Ama zô nia não foi pen sa da para aten der às ne -
ces si da des do seu povo, mas para aten der ne ces si-
da des es tra té gi cas e his tó ri cas. O úl ti mo gran de pro -
gra ma de ex plo ra ção da bor ra cha na Ama zô nia foi na
II Gu er ra, em fun ção dos con fli tos e tam bém do blo -
que io so fri do, prin ci pal men te pe los Esta dos Uni dos,
no abas te ci men to de pe tró leo, e a bor ra cha, en tão,
teve um gran de fi nan ci a men to ex ter no. E aí con tin-
gen tes imen sos de nor des ti nos fo ram pa rar na Ama -
zô nia, en tre eles meus an te pas sa dos.

Essa po lí ti ca pen sa da em fun ção dos in te res ses
ali e ní ge nas, dis tan tes, ex clu iu as nos sas co mu ni da-
des lo ca is, de i xan do à mar gem da cons tru ção de pro -
ces sos e de pro du tos os po vos e as eli tes da Ama zô-
nia. To dos os gran des pro gra mas, até mes mo o gran -
de Ca ra jás, so bre o qual vejo tan tas crí ti cas dos re -
pre sen tan tes da re gião aqui no Se na do, as po lí ti cas
de de sen vol vi men to con du zi das pe los ór gãos re gi o-
na is, como a Su dam, a con ver são da flo res ta em pas -
ta gens, sem bus car co nhe cer as ri que zas que essa
flo res ta pode nos ofe re cer, en fim, to das fo ram po lí ti-
cas que nos ex clu í ram.

Fiz ques tão de tra zer como apre sen ta ção do
nos so pen sa men to de de sen vol vi men to para a re gião
pro du tos pal pá ve is, que po de mos to car e po de mos
co mer.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Ouço V. Exª com pra zer.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Se -
na dor João Ca pi be ri be, que ro re gis trar com ale gria o
seu pro nun ci a men to, por que V. Exª trás um tema que
já foi alvo de de ba te nes te Se na do. E meu pro nun ci a-
men to, nes ta Casa, in clu si ve de es tréia como Se na-
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do ra do Esta do do Pará, foi exa ta men te ques ti o nan do
o mo de lo de de sen vol vi men to da nos sa Re gião. Um
mo de lo pen sa do, como V. Exª fa lou, de fora para den -
tro, de cima para ba i xo, com in te res ses ex ter nos à
nos sa Re gião, e que in fe liz men te frus trou a ma i o ria
dos ama zô ni das em suas con se qüên ci as. V. Exª mu i-
to bem re pre sen ta o Esta do do Ama pá, que já o go-
ver nou e teve, in clu si ve, a opor tu ni da de de im ple men-
tar, no seu Go ver no, uma po lí ti ca de de sen vol vi men to
al ter na ti vo, uma po lí ti ca de de sen vol vi men to que le-
vas se em con ta a di ver si da de imen sa da Re gião, que
le vas se em con ta os em pre en de do res e tra ba lha do-
res lo ca is. Sou do Esta do do Pará – aliás, gos ta ria de
fa zer um re gis tro: a cas ta nha con ti nua sen do a cas ta-
nha-do-pará. Com todo res pe i to, Se na dor, V. Exª a de -
no mi na de cas ta nha-do-bra sil, mas para nós é cas ta-
nha-do-pará. Mas que ro re gis trar com ale gria que tem 
mu i ta gen te pre o cu pa da com isso, Se na dor, até por -
que so mos um Esta do que é a ma i or po tên cia mi ne ral
do mun do; so mos um Esta do que tem o ma i or po ten-
ci al hi dre lé tri co do Bra sil; so mos um Esta do que tem
uma di ver si da de imen sa na agri cul tu ra, mas so mos
um Esta do que in fe liz men te tem um povo po bre. Por
isso, in clu si ve, apre sen tei pro je to, apre sen tei uma
sub co mis são que já está ele i ta e a qual pre si do, uma
sub co mis são para dis cu tir um dos te mas im por tan tes
que diz res pe i to ao pro je to que V. Exª já ci tou, o Pro je-
to Gran de Ca ra jás, que re dis cu te a com pen sa ção fi -
nan ce i ra, os re cur sos, os ro yal ti es que fi cam nes ses
Esta dos que so frem tan tos im pac tos am bi en ta is, tan -
tos im pac tos so ci a is, mas os im pac tos po si ti vos, in fe-
liz men te têm fi ca do com mu i to pou cos. Eu gos ta ria de 
pa ra be ni zá-lo por esse re gis tro. Inclu si ve, Se na dor,
fa re mos jun tos um se mi ná rio so bre o de sen vol vi men-
to re gi o nal, mos tran do que a sa í da des te País pas sa
pela ri que za da nos sa Re gião e pas sa pela ri que za
da Ama zô nia.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Mu i to obri ga do, Se na do ra.

Aqui so mos vá ri os Se na do res da Ama zô nia e
te mos uma afi ni da de, pois te mos vá ri os pon tos em
co mum. Pri me i ro, par ti lha mos o rio, so mos to dos ri be-
i ri nhos, to das as nos sas ci da des es tão às mar gens
da Ba cia do Rio do Ama zo nas, seja pe los seus aflu -
en tes, seja do rio prin ci pal. Então, te mos essa afi ni da-
de que é de ver-nos em co mu ni ca ção, atra vés do rio.

Para nós, ama zô ni das, é cla ro que o mo de lo
pen sa do para a Ama zô nia é pre da dor, sob o pon to de
vis ta am bi en tal, des tru i dor da na tu re za e, so bre tu do,
so ci al men te ex clu den te. So mos ri cos em re cur sos
na tu ra is, nos so pa tri mô nio am bi en tal é imen so, po-
rém so mos so ci al men te po bres. Está na hora de re-

pen sar mos esse mo de lo – e esse é o mo men to –, de
dis cu tir mos um mo de lo não só para a Ama zô nia, mas
para o País. E vol to a in sis tir: o Bra sil é uma po tên cia
am bi en tal; um País com 8 mil e 500 qui lô me tros de
cos ta atlân ti ca, com 18% das re ser vas de água do
Pla ne ta; qua se auto-su fi ci en te na pro du ção de pe tró-
leo – e o será em bre ve. Então, so mos uma po tên cia
am bi en tal que ca re ce de um pla ne ja men to para o uso 
ra ci o nal de nos sas ri que zas. É ne ces sá rio um zo ne a-
men to eco nô mi co, eco ló gi co, para que pos sa mos le -
van tar, de tec tar a gran de su per fí cie agri cul tá vel de
nos so País que está des ma ta da e que não está uti li-
za da. A ri gor, não ne ces si ta ría mos mais des ma tar
nem um me tro qua dra do de flo res ta para ga ran tir a
ali men ta ção do con jun to de nos sa po pu la ção e a ex -
por ta ção de ali men tos para mi lhões de pes so as em
todo o mun do. É pre ci so que apro ve i te mos as áre as
agri cul tá ve is que já es tão des ma ta das. Mas, para
isso, pre ci sa mos in ves tir em co nhe ci men to, fa zer pe -
sa dos in ves ti men tos em pes qui sas e tam bém abrir li -
nhas de cré di to para esse novo mo de lo de pro du ção,
que já não se fun da men ta, em al gu mas re giões, ape -
nas na mo no cul tu ra, mas na gran de di ver si da de de
cul tu ra – e na Ama zô nia te mos es pé ci es ca pa zes de
fa zer o que fi ze mos com a cas ta nha, agre gan do va lor
e de sen vol ven do a in dús tria lo cal.

Aque le óleo de cas ta nha que as Srªs e os Srs.
Se na do res re ce be ram é pro du zi do na co mu ni da de do 
La ran jal do Jarí. Co me ça mos por tes tar esse pro du to,
uma vez que tí nha mos que re cor rer a quem tem gran -
de co nhe ci men to, bus ca mos, atra vés da fron te i ra co -
mum que te mos com a Gu i a na Fran ce sa, es ta be le cer
par ce ria com uma pe que na em pre sa fran ce sa que
pro duz óleo há vá ri os sé cu los.

Essa em pre sa, jun ta men te com os cas ta nhe i ros
do La ran jal do Jari, es ta be le ceu o que cha ma mos de
glo ba li za ção so li dá ria. Um in dus tri al do sul da Fran ça
jun tou-se a es ses cas ta nhe i ros, que são semi-anal fa-
be tos, or ga ni za dos em co o pe ra ti va no sul do Esta do
do Ama pá, para de sen vol ver a pes qui sa da cas ta nha,
pro du zir o óleo na Fran ça, tes tar esse óleo no mer ca-
do, com pro var suas qua li da des nu tri ti vas e tam bém
sua vi a bi li da de co mer ci al. Uma vez fe i to isso, trou xe-
mos para os nos sos cas ta nhe i ros, como eu dis se,
semi-anal fa be tos, para pas sa rem a pro du zir, com o
apo io, evi den te men te, das ins ti tu i ções de de sen vol vi-
men to do nos so Esta do. Esse pro du to, fi nal men te,
che gou às pra te le i ras e foi co mer ci a li za do. No en tan-
to, há gra ves di fi cul da des. Não é sim ples trans for mar
cas ta nhe i ros ex clu í dos, em co mu ni da des dis tan tes,
em in dus tri a is ex por ta do res. É ne ces sá rio uma pre-
sen ça per ma nen te, atra vés da as sis tên cia téc ni ca do
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cré di to, para que isso se trans for me e gere gran des
es ca las de pro du ção e con si ga mos atin gir gran des
mer ca dos.

É evi den te que, nes te mo men to, as co o pe ra ti-
vas atra ves sam di fi cul da des em fun ção da tran si ção
do Go ver no, mas es tão so bre vi ven do. Já exis te uma
de ze na de pro du tos que as co o pe ra ti vas ge ra ram
atra vés da cren ça ab so lu ta no mo de lo que pre ser va,
de sen vol ve e pro mo ve a jus ti ça so ci al.

E aqui eu gos ta ria de fa zer uma re fe rên cia, por -
que fui Go ver na dor na dé ca da do apo geu do ne o li be-
ra lis mo. É bom que se diga que, a dé ca da de 90 é a
dé ca da onde o Bra sil ca re ceu de qual quer pro gra ma
de de sen vol vi men to. Fi ca mos ao sa bor das cren ças
do mer ca do, fi ca mos cum prin do as re ce i tas do con-
sen so de Was hing ton, em que se di zia que era ne ces-
sá rio re es tru tu rar as eco no mi as na ci o na is. E aí o
Ban co Mun di al se ocu pou des sa re es tru tu ra ção das
nos sas eco no mi as, e o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o-
nal – FMI – pas sou, en tão a mo di fi car com ple ta men te
as suas po lí ti cas e pas sou a pres si o nar os go ver nos
para re du zi rem o ta ma nho do Esta do e para au men-
ta rem as ta xas de ju ros – o con trá rio do prin cí pio que
fun da men tou a cri a ção des sas ins ti tu i ções no fi nal da
Se gun da Gu er ra Mun di al.

Não é à toa que pro e mi nen tes eco no mis tas do
Ban co Mun di al cri ti cam essa ins ti tu i ção por ter tra í do
seus prin cí pi os. E a ver da de é que, no iní cio do sé cu lo
XXI, o ba lan ço que se faz no mun do todo in di ca o fra -
cas so das po lí ti cas ne o li be ra is. Fra cas sou na Argen ti-
na, fra cas sou no Uru guai, fra cas sou no Bra sil.

A des re gu la men ta ção pro vo cou uma onda de
de sem pre go, com ma i or len ti dão no Bra sil do que na
Argen ti na, é ver da de, po rém o mais gra ve é que no
Bra sil se abri ram os mer ca dos para es pe ci a li za ção e
mu i tas in dús tri as tra di ci o na is de sa pa re ce ram na ex-
pec ta ti va de se es pe ci a li zar a eco no mia bra si le i ra
para en ca i xá-la na es tru tu ra ção pro mo vi da pela go-
ver nan ça glo bal.

E aí está: dez anos de po is, te mos que re pen sar
tudo. Se gui mos fi el men te acre di tan do que a in te gra-
ção nos mer ca dos glo ba is nos le va ria para uma so ci-
e da de dita de sen vol vi da. E go ver nei nes te pe río do
(de 1995 até 2002). E quan do eu in sis tia no de sen vol-
vi men to da eco no mia lo cal, e quan do eu in sis tia na
ne ces si da de da cons tan te pre ser va ção das ri que zas
e do pa tri mô nio am bi en tal do meu Esta do do Ama pá,
eu era vis to como um ser ex tra ter res tre. Como é pos -
sí vel que, em ple na era do ne o li be ra lis mo e das van -
ta gens do mer ca do, al guém ve nha ten tar con ven cer
que o Esta do é o in du tor da eco no mia? Que o Esta do
tem que dar con du ção ao pro ces so eco nô mi co?

Tan to isso é ver da de que vou ci tar aqui um
exem plo. O Ban co Mun di al em pres tou ao Go ver no
bra si le i ro, para o Mi nis té rio da Edu ca ção, re cur sos
para re e qui par as es co las pú bli cas de todo o Bra sil.
Mas nes se em prés ti mo veio em bu ti do, veio de fi ni do o
tipo de pro du to que de ve ria ser com pra do. Meu Esta -
do as si nou o con vê nio com o Mi nis té rio da Edu ca ção
e do con tra to já cons ta vam ori en ta ções para as li ci ta-
ções pú bli cas. Nós mo rá va mos em ple na flo res ta, no
co ra ção da Flo res ta Ama zô ni ca, cer ca dos de ma té-
ria-pri ma de pri me i rís si ma qua li da de, mas pelo con-
tra to do Ban co Mun di al com o Mi nis té rio da Edu ca-
ção, lá no Ama pá e lá no Acre – por que esse con tra to
ser via o Bra sil todo –, fo mos obri ga dos a se guir à ris -
ca o mo de lo de glo ba li za ção: tí nha mos que com prar
ca de i ras para os nos sos fi lhos sen ta rem fe i tas de fer -
ro e plás ti co. Elas ain da ti nham de ser do bra das para
que pu des sem ser em bu ti das umas nas ou tras. Isso
tudo era para que se fi zes se uma li ci ta ção in ter na ci o-
nal – eis aí a as si me tria do pro ces so de glo ba li za ção
que to dos nós co nhe ce mos.

To ma mos, no en tan to, uma de ci são po lí ti ca no
Ama pá: con du zi mos uma eco no mia fun da men ta da
nas ne ces si da des lo ca is. O eco nô mi co não se ria pri o-
ri tá rio; se ri am pri o ri tá ri as as ne ces si da des hu ma nas.
Re cu sa mos, en tão, cum prir a de ci são da go ver nan ça
glo bal ace i ta com ta ma nha pas si vi da de pelo Go ver no
Fe de ral da épo ca. Re cu sa mos e ter mi na mos vi to ri o-
sos. É cla ro que fo mos acu sa dos de não ace i tar mos
di nhe i ro. Ima gi nem se um Esta do po bre como o Ama -
pá, cujo or ça men to hoje é de um bi lhão de re a is, iria
dis pen sar um mi lhão e meio de re a is! Mas isso, do
pon to de vis ta po lí ti co, se ria ne gar todo o com pro mis-
so as su mi do no pro ces so de cam pa nha ele i to ral de
de sen vol ver o Esta do a par tir de seus re cur sos hu ma-
nos e na tu ra is dis po ní ve is.

Em con clu são, con se gui mos con ven cer o Ban -
co Mun di al e o Mi nis té rio da Edu ca ção de que éra mos
ca pa zes de fazê-lo com alta qua li da de. Além de pro -
du zir mos todo ma te ri al es co lar de que pre ci sa mos no
Esta do, nós vi ra mos ex por ta do res de mó ve is para a
Gu i a na Fran ce sa e o Ca ri be.

Ou seja, o de sen vol vi men to pre ci sa ser pen sa-
do para as pes so as que vi vem na re gião. É ina ce i tá vel
ima gi nar um mo de lo de de sen vol vi men to que ape nas
sa tis fa ça as co mu ni da des dis tan tes. É ne ces sá rio ha -
ver um equi lí brio. E esse pro je to de de sen vol vi men to
foi o que bus ca mos im plan tar em nos so Esta do. Evi -
den te men te, fo ram ne ces sá ri as mu dan ças pro fun-
das, mes mo na ges tão do or ça men to pú bli co.

Eu gos ta ria de fa lar que em bre ve apre sen ta rei
um pro je to, aqui no Se na do, para tor nar obri ga tó ria a
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pres ta ção de con tas pú bli cas por in ter mé dio da Inter-
net. Eu, como ci da dão con tri bu in te, sin to-me até hoje
gra ti fi ca do em en trar na Inter net e sa ber onde foi apli -
ca do o re cur so des con ta do do meu con tra che que,
quan do eu era Go ver na dor. Hoje, como Se na dor, eu
que ro ter a sa tis fa ção de po der acom pa nhar em que é 
gas to cada cen ta vo da mi nha con tri bu i ção para a ma -
nu ten ção do Esta do.

A trans pa rên cia é ur gen te. Exis tem vá ri os pro je-
tos tra mi tan do. Há avan ços sig ni fi ca ti vos na ges tão
pú bli ca que pre ci sam ser con si de ra dos não so men te
nos Esta dos, mas tam bém nos Mu ni cí pi os. O Go ver-
no Fe de ral avan çou mu i to, mas nós ain da te mos mu i-
to tra ba lho para que essa trans pa rên cia seja aces sí-
vel a to dos os con tri bu in tes des te País.

Por úl ti mo, ima gi nar uma mu dan ça de mo de lo
que pre ser ve a na tu re za em um Esta do como o Ama -
pá que, com 98% da sua co ber tu ra ve ge tal pri má ria
pre ser va da, pode pa re cer um exa ge ro. Por que tra ba-
lhar com tan to em pe nho pela pre ser va ção e pela mu -
dan ça do uso dos re cur sos da na tu re za?

Por que es ta mos cons ci en tes de que a cri se am -
bi en tal hoje não ex clui nin guém; ela é uma pre o cu pa-
ção de to dos. E a mu dan ça é ne ces sá ria para nós da
Ama zô nia e do Ama pá. Ci tou o Se na dor Sibá Ma cha-
do ex pe riên ci as de ma ne jo flo res tal que pro du zem
ma de i ra cer ti fi ca da. Isso sig ni fi ca que já de sen vol ve-
mos tec no lo gia ca paz de ge rar em pre go.

S. Exª foi mu i to cla ro quan do re gis trou que a
prefe i tu ra do mu ni cí pio gera 90 em pre gos e um pro je-
to de ma ne jo flo res tal com cer ti fi ca ção da pro du ção
gera 270 em pre gos, o que de mons tra o ca mi nho que
deve se guir uma po tên cia am bi en tal como o Bra sil.
Ele deve ex plo rar as suas ri que zas sem des truí-las –
isso me pa re ce mu i to cla ro. A dis cus são so bre um
mo de lo de de sen vol vi men to co me çou nas úl ti mas dé -
ca das do sé cu lo pas sa do, em fun ção do apa re ci men-
to de pro ble mas que an tes não tí nha mos; pro ble mas
como o da do en ça res pi ra tó ria tra zi da da Ásia, que
nos pre o cu pa a to dos. Sem pre hou ve a glo ba li za ção
das do en ças. Se fôs se mos re pro du zir no He mis fé rio
Sul o mo de lo ado ta do pe los pa í ses ri cos, cal ca do no
uso dos com bus tí ve is fós se is e no em pre go abu si vo
dos re cur sos da na tu re za, cer ta men te pre ci sa ría mos,
pelo me nos, de duas bi os fe ras para aten der às nos -
sas ne ces si da des nos pa drões dos pa í ses de sen vol-
vi dos, o que é im pos sí vel, por que até ago ra co nhe ce-
mos uma só Ter ra com con di ções que per mi tem a or -
ga nis mos tão com ple xos como o ser hu ma no so bre vi-
ver.

Por tan to, os efe i tos pro vo ca dos pelo mo de lo de
pro du ção na na tu re za nos atin gem. O efe i to es tu fa
tem ca u sa do mu dan ças cli má ti cas no mun do todo. E
não dá para ne gar que, onde ha via seca, pas sou a ha -
ver en chen te, en quan to que as áre as an tes su je i tas a
en chen tes es tão so fren do pro ces so de de ser ti fi ca-
ção. Te mos, hoje, pro ble mas pro vo ca dos pela re vo lu-
ção ver de: as so re a men to e sa li ni za ção de mi lhões de
hec ta res de áre as ir ri ga das, furo na ca ma da de ozô -
nio, ca u sa do pelo lan ça men to de ga ses na at mos fe ra,
co mum a to dos nós.

Então, pen sar e re pen sar o mo de lo de de sen-
vol vi men to não é ape nas para a Ama zô nia, não é
ape nas para o Ama pá, que tem a sua co ber tu ra, que
tem as suas ri que zas pre ser va das, mas para o mun -
do todo, que está se pre o cu pan do com isto. E o Bra sil
mais do que nin guém tem que se pre o cu par com isso. 
Esta mos pre sen ci an do, di a ri a men te, o ab sur do de
uma guer ra pro vo ca da pela dis pu ta de re cur sos es-
tra té gi cos e so mos obri ga dos a acom pa nhar das nos -
sas ca sas a bru ta li da de e a vi o lên cia des ta guer ra. E
as aná li ses são fe i tas em fun ção de um úni co re cur so
es tra té gi co que é o pe tró leo. Mas, além do pe tró leo,
há um ou tro que é fun da men tal prin ci pal men te para
os pa í ses ára bes. E, para sua fe li ci da de ou in fe li ci da-
de, o Ira que é de ten tor não só do pe tró leo, mas tam -
bém dos dois gran des rios da re gião, Ti gre e Eu fra tes.
E es ses dois gran des rios tam bém são ob je to da dis -
pu ta, nes te mo men to, em fun ção da água doce.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alber to Sil va.
O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Eu es ta va na

Pre si dên cia ou vin do o dis cur so de V. Exª e de se jo so
de fa zer um pe que no apar te de con tri bu i ção ao seu
dis cur so, so bre tu do pelo que está acon te cen do nes te
mun do glo ba li za do, em que se con so me um vo lu me
de com bus tí vel tão gran de que está tor nan do a nos sa
at mos fe ra ir res pi rá vel e com mu dan ças cli má ti cas. E
V. Exª, que é de uma área que nós cha ma mos de
Ama zô nia Le gal, com toda aque la imen sa flo res ta e
água em abun dân cia, di zia que as ri que zas da re gião
não es ta vam sen do to das apro ve i ta das e su ge riu que
os cas ta nhe i ros se re u nis sem numa co o pe ra ti va,
para que pu des sem tra ba lhar com em pre sá ri os da
Fran ça e con se guir au men tar o ga nho de cada fa mí lia
po bre, pelo pro ces so de ex por ta ção. Da ou tra vez em
que es ti ve no Se na do Fe de ral, quan do se cons tru ía a
bar ra gem de Bal bi na, se não me en ga no, eu lem bra-
va que jo gar de ba i xo d’água tre zen tos mil hec ta res de 
flo res ta tro pi cal, ri quís si ma, era des per di çar um vo lu-
me enor me de ener gia. À épo ca, fiz al guns cál cu los –
sou en ge nhe i ro e ha via mais uns dez Se na do res en -
ge nhe i ros, que con fir ma ram meus cál cu los – e con -
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cluí que, para ge rar 200 me ga watts, aque la área inun -
da da de tre zen tos mil hec ta res po de ria ser subs ti tu í-
da por ape nas quin ze mil hec ta res, es co lhen do-se a
ma de i ra me nos no bre de cada um des ses hec ta res e
trans for man do-a em ener gia. Isso não é di fí cil. Su ge ri
que a ma de i ra fos se re ti ra da da flo res ta no pe rí me tro
mo lha do do lago da usi na de Bal bi na – ima gi no quan -
tos qui lô me tros têm a pe ri fe ria des se lago. Ago ra, co -
la bo ran do com o dis cur so de V. Exª, su gi ro duas ma -
ne i ras de au men tar a ren da e ge rar ener gia elé tri ca.
Como? A Ama zô nia é ri quís si ma em se men tes ole a-
gi no sas, ri quís si ma em ma de i ra. Não se ria pre ci so re -
ti rar a ma de i ra no bre. Se ria re ti ra da a ma de i ra se cun-
dá ria e se plan ta ria ma de i ra no bre no lu gar. É sa bi do
que a ár vo re de ma de i ra no bre só nas ce se ti ver sol.
No mo men to em que re ti rar mos uma da que las ár vo-
res enor mes, o sol en tra e em pou co tem po es ta rá lá a 
ár vo re de ma de i ra no bre. Qu e ro pa ra be ni zar V. Exª e
di zer que es tou aten to ao seu dis cur so e faço essa
pe que na con tri bu i ção. A ter ra de V. Exª é rica em po -
ten ci al; bas ta uma de ci são po lí ti ca e, se gu ra men te,
to dos tra ba lha rão em sua ter ra.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor. Eu di ria que o seu apar te é
fun da men tal, por que te mos, no Bra sil, um País tro pi-
cal, am plas pos si bi li da des de di ver si fi car nos sa ma -
triz ener gé ti ca. A bi o mas sa, como V. Exª aca ba de fa -
lar, é uma pos si bi li da de ab so lu ta men te con cre ta.
Está aí o ál co ol com bus tí vel, uma ex pe riên cia com al -
gu mas di fi cul da des de con du ção que pre ci sa ser re -
to ma da. Pen so que o pe tró leo tem os seus dias con ta-
dos. Não fos se as sim, es sas guer ras não es ta ri am
cada vez mais imi nen tes. O que me pa re ce fun da-
men tal nes te mo men to é pen sar mos no que será o
Bra sil do pós-guer ra? O Bra sil, que pas sou pela ex pe-
riên cia de re ce i tas pin ça das num pro ces so de glo ba li-
za ção eco nô mi ca, de mer ca dos, fe i ta de for ma ex tre-
ma men te rá pi da, sem que a so ci e da de, o par que in -
dus tri al e o em pre sa ri a do bra si le i ro es ti ves sem pre-
pa ra dos, não pode mais pas sar por es ses so la van cos
na sua eco no mia e, prin ci pal men te, na sua po lí ti ca.

Vejo este mo men to po lí ti co que es ta mos vi ven-
do com cer ta tran qüi li da de. A con du ção po lí ti ca do
Pre si den te Lula me re ce mais des ta que do que a con -
du ção eco nô mi ca. Vejo que há uma ten dên cia a se
des ta car a eco no mia como a ati vi da de mais im por-
tan te da vida das pes so as; mas, par ti cu lar men te,
con si de ro a po lí ti ca a ati vi da de mais im por tan te e fun -
da men tal.

A cri se es pe cu la ti va do ano pas sa do, que fez
com que o dó lar e a in fla ção dis pa ras sem, foi po lí ti ca.
E o re mé dio que es ta mos ten do hoje, na con du ção do 

Pre si den te Lula, tam bém está na con du ção po lí ti ca.
Pen so que mes mo nós, que es pe rá va mos uma mu-
dan ça mais ace le ra da do pro ces so, es ta mos com pre-
en den do o quan to é im por tan te a pa ciên cia e a pre ca-
u ção. Não se pode re pe tir o que foi fe i to nos úl ti mos
anos, es sas trans for ma ções que fo ram ope ra das no
Bra sil, com a re du ção de ta ri fas, ten tan do fa zer com
que o nos so em pre sa ri a do pu des se con cor rer, mas
sem con di ções tec no ló gi cas e sem es ca la para par ti-
ci par do mer ca do glo bal. Por tan to, acho que o Pre si-
den te, na sua ca u te la, tem in te i ra ra zão.

Não te nho dú vi das de que sur gi rão as mu dan-
ças, com a in clu são de um con tin gen te imen so de
bra si le i ros que fi ca ram à mar gem ao lon go de toda a
his tó ria des te País. Falo isso pen san do nos cas ta nhe-
i ros anal fa be tos. Bas tou de po si tar con fi an ça ne les
para que nos sur pre en des sem, pois não ima gi ná va-
mos que eles pu des sem se trans for mar em in dus tri a-
is e ex por ta do res. Evi den te men te, as di fi cul da des
ain da são imen sas, mas pre ci sa mos su pe rá-las.

Essas mu dan ças ocor re rão em vir tu de do mo -
de lo para a Ama zô nia, até por que os Se na do res da -
que la re gião, as sim como os Go ver na do res, pre o cu-
pam-se hoje com a mu dan ça do mo de lo. O Go ver na-
dor Jor ge Vi a na iden ti fi ca-se ab so lu ta men te com a si -
tu a ção. Te nho ou vi do as de cla ra ções do Go ver na dor
do Esta do do Ama zo nas, que tam bém se iden ti fi ca
com essa mu dan ça de mo de lo. Enfim, to dos os Go-
ver na do res da Ama zô nia sen tem a pro fun da ne ces si-
da de de não per mi tir mais uma re pro du ção de mo de-
los que aten dam a de man das ex ter nas, mas, sim,
pro du zir o pró prio mo de lo.

Por tan to, es ses três me ses, es ses 100 dias de
Go ver no do Pre si den te Lula fo ram con du zi dos com
mu i ta ca u te la do pon to de vis ta po lí ti co e com base na 
eco no mia. Não po de mos de sem bar car des sa vi a gem
das dou tri nas do Con sen so de Was hing ton com a
mes ma ra pi dez com que em bar ca mos ne las. Cre io
que há mi lhões de bra si le i ros que de vem ser, e cer ta-
men te se rão, in clu í dos nos cir cu i tos eco nô mi cos e no
con jun to das ati vi da des da so ci e da de bra si le i ra.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB  PI) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB  AP) –
Pois não, Se na dor.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB  PI) – Se na dor João
Ca pi be ri be, te nho ne ces si da de de me re ti rar ago ra e
la men to não es tar aqui até o fi nal do seu dis cur so.
Mas es tou sen do cha ma do para par ti ci par de uma re -
u nião da Co mis são  V. Exª sabe como é. Con tu do,
que ro pa ra be ni zá-lo an tes de sair, re a fir man do a
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com pre en são da ne ces si da de de que to dos nós nos
jun te mos em fa vor des te País, tra ba lhan do no sen ti do
de aju dar o Go ver no a en con trar uma so lu ção para o
de sem pre go, prin ci pal men te. Po dem con tar co nos co.
Agra de ço a V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB  AP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor.

Encer ro meu dis cur so, pa ra be ni zan do o Su pe ri-
or Tri bu nal de Jus ti ça e ma ni fes tan do aqui mi nha
imen sa sa tis fa ção pela de ci são da que le Tri bu nal, que
de ci diu cor tar na pró pria pele, afas tan do um de seus
Mi nis tros para que res pon des se so bre sus pe i tas que
pe sam so bre ele. É uma de ci são his tó ri ca para a so ci-
e da de bra si le i ra. Há al guns anos, aqui no Con gres so
Na ci o nal, tive a opor tu ni da de de par ti ci par de atos em 
que de nun ci a va o cri me or ga ni za do, sua in fil tra ção
nas ins ti tu i ções do Esta do, não ape nas no apa re lho
re pres si vo, nas po lí ci as, mas tam bém no Le gis la ti vo e 
no Ju di ciá rio. Era uma luta di fí cil e in com pre en di da. O
cor po ra ti vis mo na épo ca ter mi nou im pe din do que
avan ças se qual quer tipo de in ves ti ga ção. Mas era cla -
ra, já, a cum pli ci da de de mem bros das ins ti tu i ções do
Esta do com o cri me or ga ni za do, que avan çou e nos
le vou à imen sa cri se atu al.

Por tan to, fica a ad ver tên cia de que são ne ces-
sá ri as de ci sões po lí ti cas para que pos sa mos con tro-
lar o cri me or ga ni za do e eli mi nar de nos sas ins ti tu i-
ções a cum pli ci da de com ele. Essa deve ser uma pre -
o cu pa ção ma i or de to dos nós, re pre sen tan tes no Se -
na do e na Câ ma ra Fe de ral.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. João Ca pi-
be ri be, 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 pelo Sr. Alber to Sil va, 2º Se-
cre tá rio e pelo Sr. Pa u lo Paim, 1º Vice-Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio Cos ta, como Lí der,
por 20 mi nu tos, para co mu ni ca ção de in te res se par ti-
dá rio, nos ter mos do art. 14, II, “b”, do Re gi men to
Inter no.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro ex pres sar mi nha pre o cu pa ção
com o an da men to da guer ra no Ori en te Mé dio, es pe-
ci fi ca men te no Ira que, não ape nas como Se na dor da
Re pú bli ca, mas so bre tu do como ve lho jor na lis ta que
par ti ci pou da co ber tu ra de três de las.

Nas úl ti mas ho ras, con for me to dos vi mos pela
im pren sa e, so bre tu do, em de ta lhes pela Inter net, um

tan que ame ri ca no mi rou seu ca nhão con tra o Pa les ti-
ne Ho tel, no cen tro de Bag dá, ma tan do três jor na lis-
tas. Já che ga a doze o nú me ro de jor na lis tas mor tos
em me nos de um mês, no con fli to no Ira que.

Sr. Pre si den te, não te nho ne nhum ou tro exem -
plo de tan tas mor tes de jor na lis tas em te a tro de guer -
ra, em tão pou co tem po. Nem no Vi et nã acon te ceu
de, em me nos de vin te dias, doze jor na lis tas mor re-
rem, ví ti mas do fogo ini mi go ou do fogo ami go, mas
ví ti mas da guer ra. La men ta vel men te, isso ocor re de
for ma, no mí ni mo, de sa bu sa da – eu di ria , por que,
ten do par ti ci pa do de co ber tu ras de te a tro de guer ra, é 
co mum a con cen tra ção de to dos os jor na lis tas em um 
ho tel. Ain da re cen te men te, no ano pas sa do, du ran te
uma vi a gem a Isra el que fiz re pre sen tan do a Câ ma ra
dos De pu ta dos, fi ca mos hos pe da dos no Ho tel Je ru-
sa lém, onde fi ca vam to dos os cor res pon den tes de
guer ra do mun do. Essa já é uma for ma de pro te ção
usa da pelo jor na lis ta para que os dois la dos da guer ra
sa i bam que, ali na que le ho tel, es tão os jor na lis tas
que co brem o con fli to. Pois bem, na Gu er ra do Ira que,
em Bag dá, os jor na lis tas es tão to dos hos pe da dos no
Pa les ti ne Ho tel. To dos sa bem que, na que le ho tel, es -
tão con cen tra dos os jor na lis tas que fa zem a co ber tu-
ra. No en tan to, foi exa ta men te con tra esse ho tel que
se dis pa rou um ca nhão de um tan que ame ri ca no,
sem ne nhu ma ad ver tên cia.

So li ci ta da uma ex pli ca ção ao co man do mi li tar,
vem a in for ma ção mais ina cre di tá vel ain da: re vi da ram
fogo ini mi go. Ou seja, al guém, da ja ne la do ho tel,
pode ter dis pa ra do al gu ma arma que en ten de ram
como gran de ame a ça con tra um tan que que pos sui
um ca nhão po de ro sís si mo. E, in fe liz men te, o nú me ro
de jor na lis tas mor tos no con fli to che gou a doze.

Já de i xa mos de en ten der, pela ló gi ca dos acon -
te ci men tos, o que ocor re nes te mo men to no Ira que. O 
ape lo que o mun do faz é no sen ti do de que a guer ra
ter mi ne o mais de pres sa pos sí vel, pou pan do as vi das
à mer cê de si tu a ção tão la men tá vel. E é evi den te que
as ma i o res ví ti mas são as cri an ças e os ve lhos, aque -
les que, não ten do como fu gir do te a tro de guer ra, têm 
que per ma ne cer. Ou, se ten tam par tir, são co lhi dos
no fogo cru za do. É a si tu a ção as sis ti da pelo mun do.

Na se ma na pas sa da, na re u nião da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do
Fe de ral, que ou viu os Emba i xa do res dos Esta dos
Uni dos e da Ingla ter ra, fiz a ob ser va ção de que a im -
pren sa ame ri ca na, no ta da men te, está fu gin do a uma
tra di ção tes te mu nha da por mim du ran te os anos que
vivi na que le país como jor na lis ta, como cor res pon-
den te.
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A im pren sa que se pre za por di zer a ver da de,
por mos trar ri go ro sa men te os fa tos e por se ater a
eles, nes sa guer ra do Ira que, está fu gin do a essa ob -
ses são com a ver da de. La men ta vel men te, to dos co -
bram que o povo ame ri ca no não está ven do as ce nas
gra ves da guer ra, mas ape nas o seu su ces so. Te nho
fi lhos que vi vem nos Esta dos Uni dos, que são ci da-
dãos ame ri ca nos, pois nas ce ram na que le país – um é 
mé di co, o ou tro, en ge nhe i ro –, e que la men tam tam -
bém. A TV ame ri ca na não está mos tran do as ce nas
dra má ti cas e gra ves da guer ra. São es sas ce nas que,
na ver da de, co mo vem as pes so as e que fa zem a
guer ra ter mi nar mais de pres sa, por que, quan do vêem 
o so fri men to das pes so as e a tra gé dia que en vol ve
um con fli to des sas pro por ções, to dos são mo vi dos
pelo de se jo de vê-lo ter mi na do.

Mas, in fe liz men te, não po de mos an te ver o fim
des se con fli to. São tan tas as ma ni fes ta ções de or dem
eco nô mi ca so bre o que se fará no Ira que de po is da
guer ra, so bre a ma ne i ra como aque le país será ad mi-
nis tra do, so bre se terá um go ver no ci vil ou mi li tar, so -
bre a in fluên cia ou não da ONU, so bre se os Esta dos
Uni dos in di ca rão um co or de na dor das ações ad mi nis-
tra ti vas no Ira que, mas o fato é que nada dis so é mu i to
re le van te, quan do ve mos na te le vi são as ce nas hor ri-
pi lan tes e do lo ro sas da guer ra: uma mãe pro cu ran do
um fi lho, mem bros de uma fa mí lia que se en con tram
no meio da que la tra gé dia imen sa. To dos es ses fa tos
le vam-nos a pen sar, cada vez mais, no que se pode
fa zer para que essa guer ra ter mi ne o mais de pres sa
pos sí vel.

Sr. Pre si den te, ma ni fes to a pre o cu pa ção como
jor na lis ta que pas sou anos e anos co brin do acon te ci-
men tos in ter na ci o na is, vi a jan do o mun do in te i ro, es -
tan do nas mais di ver sas si tu a ções de con fli to in ter na-
ci o nal, no Lí ba no, em El Sal va dor, na Ni ca rá gua, na
Gu a te ma la. Em to das es sas oca siões, em to dos es -
ses ce ná ri os de guer ra, sem pre nos de pa ra mos com
um fato ab so lu ta men te co e ren te em to das as si tu a-
ções: em qual quer guer ra, em to das as guer ras, a pri -
me i ra ví ti ma é sem pre a ver da de. Por essa ra zão que,
como jor na lis ta, la men to que hoje, nes se ins tan te,
com pou cos dias des sa guer ra – se quer faz um mês
que se anun ci ou o seu iní cio –, doze jor na lis tas, in clu-
si ve ame ri ca nos, in gle ses, fran ce ses e es pa nhóis, to -
dos no cum pri men to do seu tra ba lho pro fis si o nal, pro -
cu ran do in for mar aos seus pa í ses e ao mun do in te i ro
pela te le vi são, pelo jor nal e pelo rá dio, in fe liz men te fo -
ram co lhi dos e aca ba ram per den do a vida.

Mas o in ci den te de on tem é um pou co mais do
que per der a vida num fogo cru za do. O in ci den te de
on tem não se ca rac te ri za como uma ação de guer ra

na re a li da de, por que ação de guer ra é quan do se vê
um ini mi go de um lado, e se está do ou tro lado e é
aba ti do. Ali não. Na que la si tu a ção, não. Um ho tel no
cen tro da ci da de, ca rac te ri za do por ser um ho tel dos
jor na lis tas que es ta vam co brin do os con fli tos, foi
bom bar de a do, fri a men te bom bar de a do.

Por tan to, Sr, Pre si den te, fica aqui a mi nha po si-
ção, o meu ape lo para que pos sa mos en con trar esse
ca mi nho que nos leve a con tri bu ir de al gu ma for ma
para que essa guer ra che gue ao fim.

Re gis tro a mi nha so li da ri e da de aos meus com -
pa nhe i ros jor na lis tas que pas sam nes se mo men to as
agru ras de um con fli to inex pli cá vel, de di fí cil en ten di-
men to. Ve mos a fi gu ra de um di ta dor, que re al men te
mos tra ser um ho mem sem prin cí pi os, que leva o seu
país a essa si tu a ção, e o ou tro lí der, que se pro põe a
in va dir um país sem o aval da ONU. Tudo isso de i-
xa-nos ex tre ma men te pre o cu pa dos.

La men ta vel men te, esse dado es ta tís ti co não
en con tro em ne nhum ou tro con fli to, em ne nhu ma ou -
tra co ber tu ra de con fli tos pela im pren sa: 12 jor na lis-
tas que per dem a vida no exer cí cio de sua fun ção.

Fica aqui a mi nha pa la vra, a mi nha lem bran ça
pe los com pa nhe i ros que per de ram a vida no Ira que.

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

Hé lio Cos ta, não im por ta se que bro o pro to co lo, mas
de i xo re gis tra do, em nome da Pre si dên cia, a to tal so -
li da ri e da de aos jor na lis tas do mun do, fa zen do ques -
tão de pa ra be ni zar V. Exª pelo pro nun ci a men to, num
mo men to como esse, que cla ma pela paz e pelo fim
da guer ra.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra à no bre Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em
pri me i ro lu gar, abor do um tema, que, no nos so Esta -
do, tra duz uma si tu a ção bas tan te gra ve, o ICMS da
ener gia. Já fa lei nes ta Casa, in clu si ve, que te mos o
ICMS da ener gia, da te le fo nia e das co mu ni ca ções
mais caro do Bra sil, 30%. Com o tal do “por den tro”, o
nos so ICMS da ener gia e da te le fo nia, em Mato Gros -
so, che ga a 42,85%; ou seja, o con tri bu in te de Mato
Gros so paga 43% de ICMS. Tra ta-se de um pre ju í zo
ter rí vel, de um es for ço so bre-hu ma no para os pa ga-
do res de im pos tos re si den ci a is e in dus tri a is. Enca re-
ce a pro du ção ter mos uma co bran ça de ICMS tão
alta.

Fui De pu ta da Esta du al em três man da tos e, no
úl ti mo, de po is de mu i to es for ço, de po is de ter usa do
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to das as pos si bi li da des na Assem bléia Le gis la ti va, na 
Jus ti ça etc, con se gui apro var um pro je to de lei re du-
zin do o ICMS para 17%, que se tra ta, aliás, da alí quo-
ta co bra da nos ou tros Esta dos. Esse pro je to foi ve ta-
do pelo atu al Go ver na dor e está na Assem bléia Le-
gis la ti va de Mato Gros so. Espe ra mos que o par la-
men to mato-gros sen se der ru be o veto do Go ver no
para que o ICMS seja re du zi do.

Faço um aler ta ao Go ver na dor do nos so Esta do,
Bla i ro Mag gi.  Hoje ob ti ve mos in for ma ções por meio
da as ses so ria do Go ver na dor do Pa ra ná,  Ro ber to
Re quião –  e de ve mos fa lar com S. Exª mais tar de –,
pois S. Exª está re du zin do o ICMS no Pa ra ná em ge -
ral e, em es pe ci al, o ICMS da ener gia para 12%. Se
no Pa ra ná a ener gia pode ter um ICMS de 12%, se
nos ou tros Esta dos o ICMS che ga no má xi mo a 17%,
por que em Mato Gros so tem de ser de 42,85%?

Ape lo, mais uma vez, à Assem bléia Le gis la ti va
de Mato Gros so para que der ru be o veto do Go ver na-
dor Bla i ro Mag gi so bre a ques tão do ICMS da ener gia.
Não po de mos mais con vi ver com essa alí quo ta, tan to
as re si dên ci as quan to a pro du ção.

Sr. Pre si den te, não sei se V. Exª es ta va pre sen te
quan do fa lei da bar ba ri da de pu bli ca da pela re vis ta
Veja, de que as mu lhe res são as res pon sá ve is pelo
dé fi cit da Pre vi dên cia, por que vi vem mais e se apo-
sen tam cin co anos an tes dos ho mens. Quer di zer, ao
in vés de es ti mu lar uma me lhor qua li da de de vida para 
os ho mens, para que te nham lon ge vi da de, es ta mos
con de nan do as mu lhe res a re du zir seu tem po de
vida, já que são con si de ra das como res pon sá ve is
pelo dé fi cit da Pre vi dên cia. Mais uma vez, de i xa mos
aqui o nos so re pú dio a essa ma té ria.

Sr. Pre si den te, Se na dor Pa u lo Paim, como de
co nhe ci men to de V. Exª, de ve rá acon te cer, pro mo vi do
pelo Se na do da Re pú bli ca e por vá ri as ins ti tu i ções,
um se mi ná rio que tra ta rá da ques tão da Pre vi dên cia,
de gê ne ro e tam bém da ques tão ra ci al. O acon te ci-
men to des se se mi ná rio é da ma i or im por tân cia, por -
que é um ab sur do ou vir mos, nos dias de hoje, afir ma-
ções como as da Veja, de que as mu lhe res são as res -
pon sá ve is pelo dé fi cit da Pre vi dên cia. Se não fos se
trá gi co, di ría mos até que po de ria pa re cer cô mi co;
mas é trá gi co, in fe liz men te.

Eu gos ta ria tam bém de lem brar a nos sa ca pi tal,
Cu i a bá, que hoje, 08 de abril, co me mo ra os seus 284
anos.

A ca pi tal do nos so Esta do do Mato Gros so tem
em tor no de 500 mil ha bi tan tes e é re al men te uma
bela ci da de, que tem toda uma his tó ria, da sua fun da-

ção aos nos sos dias, mas hoje vi ven cia uma sé rie de
pro ble mas.

Eu gos ta ria de ler aqui al guns da dos, co me çan-
do pe los po si ti vos: hoje, se gun do pes qui sa so bre Cu i-
a bá, no seu ani ver sá rio de 284 anos, 87% dos cu i a-
ba nos se di zem sa tis fe i tos por mo rar em Cu i a bá, e
64,2% dis se ram que ja ma is tro ca ri am Cu i a bá por ou -
tra ci da de. Os mo ti vos são vá ri os e não va mos nos
ater a eles, mas a sa tis fa ção fun da men tal, Sr. Pre si-
den te, está hoje re la ci o na da com as pers pec ti vas de
fu tu ro, que tam bém são mu i to po si ti vas. Para 46%
dos en tre vis ta dos, a ex pec ta ti va é po si ti va no sen ti do
de que a nos sa ca pi tal do Mato Gros so irá me lho rar,
sim, as con di ções de vida da sua po pu la ção nos pró -
xi mos anos.

Ago ra, va mos fa lar um pou co dos pro ble mas da
nos sa Cu i a bá. Den tre eles – in fe liz men te essa não é
uma re a li da de só nos sa, mas de qua se to das as ci da-
des, prin ci pal men te as ma i o res de nos so País –, des -
pon ta como um dos prin ci pa is a se gu ran ça.

Apon ta da por 37,6% dos pes qui sa dos, a se gu-
ran ça é um dos prin ci pa is pro ble mas da nos sa ci da de
de Cu i a bá, se gui da, com 12,8%, do de sem pre go e,
com 12%, ques tões de sa ú de e sa ne a men to bá si co.
Ou seja, es ses são os prin ci pa is pro ble mas: se gu ran-
ça, de sem pre go, sa ú de e sa ne a men to bá si co.

Po de mos ver por aí que a se gu ran ça está di re ta-
men te re la ci o na da ao em pre go e de sem pre go; a sa ú-
de, ao sa ne a men to bá si co. Vejo aqui al guns dos Srs.
Se na do res que são mé di cos e sa bem mu i to bem que
o sa ne a men to bá si co está di re ta men te co nec ta do
com a sa ú de.

A nos sa ci da de é cor ta da pelo rio Cu i a bá, que
se pa ra nos sa ca pi tal da se gun da ma i or ci da de do
Esta do, Vár zea Gran de.  Mas hoje, in fe liz men te, nes -
te rio, que de sá gua no nos so Pan ta nal, pa tri mô nio
que deve ser pre ser va do por nós bra si le i ros, de sá gua
o es go to.

Por tan to, o sa ne a men to bá si co é um pro ble ma
sé rio. Em bre ve, o nos so Pan ta nal tam bém po de rá es -
tar com pro me ti do por fal ta de sa ne a men to bá si co. Há
pro pos tas, pro po si ções e pro je tos, como o BID-Pan -
ta nal, que traz no seu bojo a pos si bi li da de de re cur-
sos para o sa ne a men to bá si co, em es pe ci al do en tor-
no do nos so rio Cu i a bá.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra
Serys, eu gos ta ria de par ti ci par do pro nun ci a men to
de V. Exª.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Pois não, Se na dor.
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O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Como sem pre,
es ta mos ou vin do V. Exª aten ta men te, quan do V. Exª
usa da pa la vra com mu i to en can to e sa be do ria. Se na-
do ra Serys, quan to ao ICMS, seu Go ver na dor re al-
men te deve ser ad ver ti do. Qu an do Go ver nei o Pi a uí,
a Com pa nhia Ener gé ti ca re pas sa va o ICMS ao Go-
ver no do Esta do. Essa pro vi dên cia de ve ria ser vir de
boa ins pi ra ção para o Pre si den te Lula, que não foi
Pre fe i to nem Go ver na dor como eu, em bo ra te nha re -
ce bi do as bên çãos de Deus para me lho rar este País,
mu i to opor tu nas. Então, cri a mos e apli ca mos, pelo
Ser vi ço So ci al, que na que la épo ca era di ri gi do por mi -
nha es po sa,  o Pro gra ma Luz San ta – pelo que, no
fim, foi mo ti vo de mu i ta per se gui ção. Mas, en fim, a in -
ten ção foi essa e fun ci o nou des de o pri me i ro dia.
Aten día mos to dos os po bres que gas ta vam me nos de 
30 qui lo watts. Na prá ti ca, isso cor res pon dia aos pe-
que nos ca se bres com até qua tro bi cos de luz, ou
seja, 160 mil fa mí li as. No Pi a uí, como ima gi no deva
acon te cer tam bém em Cu i a bá, uma fa mí lia tem em
mé dia cin co pes so as. Assim, qua se 800 mil pes so as
ti nham o di re i to à luz – que ale gra o po bre com uma
mú si ca; pos si bi li ta que a cri an ça re ce ba a luz do sa -
ber e pos sa es tu dar. Qu a se um ter ço do Pi a uí re ce bia
o Luz San ta, e isso cor res pon dia a um quar to do que
ar re ca dá va mos. Na prá ti ca, ba i xou o ICMS, ele van do
para 12% o nú me ro de fa mí li as po bres be ne fi ci a das – 
como vai fa zer o Re quião. Está na Pre si dên cia o Se -
na dor Pa u lo Paim, es tre la ma i or do PT, de fen sor dos
po bres. Se S. Exª le var ao Pre si den te Lula essa idéia,
es ta rá le van do, na de vi da pro por ção, pro te ção a 50
mi lhões de bra si le i ros mais po bres. Isso é pos sí vel,
por que foi fe i to no Pi a uí. No mais, Se na do ra, eu gos -
ta ria de pa ra be ni zá-la pela sa be do ria de suas pa la-
vras e pelo amor que V. Exª tem pela en can ta do ra Cu -
i a bá, que não co nhe ço, mas co nhe ço V. Exª que é a
ra i nha de Cu i a bá, por que a sua vi tó ria foi ex tra or di ná-
ria e di fí cil. To dos sa bem que os ad ver sá ri os de V. Exª
fo ram su pe ra dos. Então, con ti nue o seu pro nun ci a-
men to, por que es ta mos aten tos e ele nos en ri que ce.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Mu i to obri ga da, Se na dor Mão San ta, pelo seu
apar te.

Re al men te em Mato Gros so, Se na dor, es tão
isen tos do ICMS de ener gia aque les que gas tam até
50kw. Em com pen sa ção, os ou tros pa gam 42,85%. É
con tra a co bran ça des se per cen tu al que es ta mos nos
de ba ten do, por que o Pa ra ná pôde ba i xar para 12% e
os ou tros Esta dos, para 17%, tan to da ener gia quan to
das te le co mu ni ca ções, abran gen do a te le fo nia.

Ao ana li sar mi nha con ta de te le fo ne, cons ta to
que o ICMS da te le fo nia não é mais de 42,85%; acre -

di to que seja 50%. É um ab sur do o va lor do ICMS,
tan to da ener gia quan to dos me i os de co mu ni ca ção.

Sa ú do aqui to dos os cu i a ba nos e os que para lá
fo ram, por que não sou cu i a ba na; te nho qua tro fi lhos
cu i a ba nos. Não nas ci em Mato Gros so, mas no Rio
Gran de do Sul. Sou cu i a ba na, mato-gros sen se por
op ção. Acre di to que ser cu i a ba na por op ção tem o
mes mo va lor ou mais ain da, por que ado tei aque le
Esta do e de fen do os seus in te res ses na to ta li da de.

Em ho me na gem a nos sa Cu i a bá – até por que
há vá ri os Srs. Se na do res pre sen tes que ren do fa lar. O
Se na dor Val dir Ra upp está olhan do, para ver se paro
de fa lar logo. Não é, Se na dor? (Ri sos.)

Sa ú do to dos os cu i a ba nos: aque les que lá nas -
ce ram, os que para lá fo ram e aque les que lá vi vem,
por meio de uma po e sia de Se bas tião Bar bo si res, jor -
na lis ta e po e ta.

Esco lhi este po e ma, “Cu i a bá do pas sa do pre-
sen te no pro gres so”, por que ele faz uma re tros pec ti va
de pes so as. E acre di to que as pes so as sem pre têm
de ser lem bra das pe los seus no mes e pe los seus fe i-
tos. Como, em uma sín te se des sa, os seus fe i tos não
po dem ser lem bra dos, que os seus no mes o se jam, e
aque les que his to ri ca men te os co nhe ce ram sa i bam
por que os ci ta mos.

Acre di to que o mais im por tan te em tudo é o ser
hu ma no: é o ho mem, é a mu lher, é o jo vem, é a cri an-
ça, é a pes soa ido sa, en fim, é a vida! Isso que é o
mais im por tan te.

Por isso es co lhi esta po e sia. Ela pra ti ca men te
se res trin ge à ci ta ção de no mes de pes so as.

CUIABÁ DO PASSADO
PRESENTE NO PROGRESSO

Cu i a bá de Ru bens de Men don ça e
Dom Aqui no

De aca dê mi cos e po e tas imor ta is
Qu e ro can tar em teu lou vor
De ba i xo das pal me i ras im pe ri a is.
Cu i a bá das va ran das e ca sa rões,
Das re tre tas, se res tas e so bra dos
Cu i a bá teus hi nos e can ções
Re por tam-se a tem pos pas sa dos.
Cu i a bá do sa u do so Gran de Ho tel,

Pos te ri or men te em Be mat trans for ma do. .
Cu i a bá do Mor ro da Luz, 
Hoje em dia, um jar dim ilu mi na do.
Cu i a bá dos do ces e do caju, 
Do bolo de ar roz e do gua ra ná
Cu i a bá do sa bo ro so pacu 
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Da rede bor da da pra gen te “ba lan çá”.
Cu i a bá de pa tri mô ni os mo nu men ta is
E dos ba res do Pi nhe i ro, do Mi chel,
Do Serô, do Bu gre e Inter na ci o nal
Cu i a bá das be las e flo ri das pra ças
Ipi ran ga e da Re pú bli ca
Qu an do “saco” fora fol cló ri co e “ge ne ral”. ..
Que sa u da des do Cine Cu i a bá,
Da ma ti nê e de “atra ção pra i al”
Cu i a bá das ba ta lhas de con fe tes
Co lo rin do o seu sa u do so car na val.
Cu i a bá dos be cos do Uru bu e Can de e i ros.
Ter ra de Au gus to Má rio e Za ra me la.
Cu i a bá da Pra i nha e do Pra e i ro
De Her bert de Alme i da, Alves de Oli-

ve i ra e Ta i e la
Cu i a bá de Fi lin to Mül ler.
De Fer nan do, de Pon ce e Du tra,
És do ta da de en can tos mil
És o por tal po pu lar ama zô ni co
Can ta do em ver sos e som or feô ni co
És a ca pi tal ver de do Bra sil!!!
Cu i a bá de Car min do de Cam pos e

“Bi cu do”
De Bar na bé e José Mes qui ta
Da tra di ci o nal Ca te dral do Bom Je sus
Atu al men te ele va da à mes qui ta
És mes mo a ci da de ver de
Can ta da em ver so e ben di ta.
Cu i a bá dos po e tas Sil va Fre i re,
Nil ton Alfre do e Age nor Leão, 
Dos Pro fes so res Eze qui el e Cons tân-

cia de Bar ros,
De João Te o do ri co, Gas tão e Le ni ne
De mu i tos ou tros que peço es cu sas
Por não lhes fa zer men ção.
Cu i a bá de Re na to Pi men ta e Ger vá sio

Le i te
Ju ris tas e aca dê mi cos de gran de ex-

pres são
De Jersy Jacó e Co ro nel Ante ro
Pi o ne i ros e ho mens de ação
Dos dou to res So dré, Ze li to e Cur vo
Que hon ra ram o nome e a pro fis são.
Cu i a bá de Bo lo frô, Tra ça ia e Ma ria Ta -

qua ra
De se jo o seu in fi ni to e me re ci do su-

ces so
Con ti nue se in te gran do ao pro gres so

Por que o tem po não re tro a ge, nem
pára.

Cu i a bá de Bru ni ni, Ema nu el Pi nhe i ro e 
Tóte Gar cia

De Ra nul fo, Isac e ou tros pro fes so res
mais

Pre ser ve seu re i nan do e cu i a ba nia
Por que es tes sa u do sos tem pos não

vol ta rão ja ma is.

Se bas tião Bar bo si res, jor na lis ta e po e ta.

Qu e ro aqui, ao en cer rar, di zer que a nos sa Cu -
i a bá é a nos sa ci da de ver de que hoje co me mo ra
seus 284 anos de luta; de luta de um povo que sou -
be con quis tar, que sou be ca ti var, que re ce beu re al-
men te uma mi gra ção gi gan tes ca. Hoje a cu i a ba nia
já está bas tan te res tri ta. São pou cos aque les que ti -
ve ram as suas ori gens lá, mas são mu i tos os cu i a-
ba nos que, de boca che ia, de bom gra do e de for ma
mu i to hon ra da, di ze mos que nas ce mos lá, cu jos
pais vi e ram de ou tras pla gas e de ou tras re giões
dis tan tes. Mu i ta gen te para lá se di ri giu, mu i ta gen te
foi bem re ce bi da, de co ra ção aber to, pela cu i a ba nia.
E hoje, nós que vi e mos de fora – por que sou uma
das que vi e ram de ou tro Esta do e das que ti ve ram
os seus fi lhos lá –, te mos re no va do a cu i a ba nia. To -
dos aque les que lá nas ce ram são cu i a ba nos e são
cu i a ba nos que, com cer te za, vão con ti nu ar hon ran-
do a his tó ria da cu i a ba nia das suas ori gens.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na do ra

Serys Slhes sa ren ko, peço a V. Exª que pre si da a ses -
são para que este Par la men tar pos sa usar a tri bu na.
(Pa u sa.)

O Sr. Pa u lo Paim,1º Vice-Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pela Sra. 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 Pa u lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar,
de se jo cum pri men tar o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da 
Sil va pelo pro nun ci a men to que fez on tem à Na ção.

Se na dor Mão San ta, V. Exª aqui tem fa la do tan to
em Deus, mas eu tam bém te nho dito que a voz do
povo é a voz de Deus. Ontem, di ri gin do-se à Na ção, o
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va mos trou por que,
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nas pes qui sas, 80% da po pu la ção do País di zem
“sim” ao seu Go ver no.

O Pre si den te dis se, em pou cas pa la vras, o que
ten ta rei sin te ti zar aqui. To dos di zi am que, se o en tão
can di da to Lula as su mis se a Pre si dên cia, se ria o
caos, pois não ha ve ria mais in ves ti men to no País, o
de sem pre go au men ta ria e nós po de ría mos en trar em
tem po de guer ra.

Lula, com mu i ta tran qüi li da de, exal ta a paz, con -
de na a guer ra e mos tra que este País é viá vel. O ris co
Bra sil des pen ca, cai da que le nú me ro mal di to de mais
de 1.000 pon tos, fi can do na fa i xa de 600 a 700 pon -
tos. O dó lar, para sur pre sa de mu i tos tam bém des-
pen ca. Hoje eu con ver sei com um Mi nis tro, o qual me
dis se que, como a co ta ção do dó lar con ti nua ca in do,
há pos si bi li da de de o sa lá rio mí ni mo equi va ler a
US$100,00 já no pri me i ro ano do Go ver no Lula, va lo-
ri zan do, as sim, o sa lá rio do tra ba lha dor. Isso me tor na
mu i to fe liz por que o pro je to que apre sen tei, e o Se na-
do sabe dis so, ga ran te que no pró xi mo ano o sa lá rio
mí ni mo ul tra pas sa rá o pa ta mar dos US$100,00. A in -
fla ção tam bém cai, como com pro vam os nú me ros do
INPC e do IPC. A taxa de de sem pre go, nes te mo men-
to, está es ta bi li za da. Qu an to à taxa de ju ros, re pi to
aqui o que sem pre dis se, não es tou con ten te. Eu di zia
que o Pre si den te Lula tam bém não es ta va con ten te e, 
sem com bi nar nada, on tem ouvi o Pre si den te di zer
que so nha em di mi nu ir ra pi da men te a taxa de ju ros.
Te nho cer te za que isso há de acon te cer.

Hoje li nos jor na is que o Bra sil é moda no ex te ri-
or; só quem não co nhe ce a Eco no mia não per ce be
que, nes te mo men to, o cor re to, o ade qua do, o po si ti-
vo, é in ves tir no Bra sil.

O Go ver no Lula está de pa ra béns. Pos so ter os
meus ques ti o na men tos quan to à re for ma da Pre vi-
dên cia, à re for ma tri bu tá ria e ao em ba te do sa lá rio
mí ni mo, mas devo re co nhe cer que, no ata ca do, na
ma cro e co no mia, o Go ver no Lula está no ca mi nho
cer to, e o mun do re co nhe ce isso.

Con ver sei on tem com um em pre sá rio que di ri ge
um gran de gru po eu ro peu. Ele me dis se que na Eu ro-
pa se acre di ta mu i to no Bra sil e no Go ver no de Luiz
Iná cio Lula da Sil va.

Este País tem tudo para dar cer to. Nes te mo-
men to, em que a guer ra toma con ta das man che tes
dos jor na is, aqui no Bra sil, num to tal equi lí brio e com
mu i ta tran qüi li da de, avan ça mos.

Ao fa lar de guer ra, que ro elo gi ar o Te nen te-Bri-
ga de i ro-do-Ar Luiz Car los da Sil va Bu e no. Dou um in -
for me que para mu i tos pode pa re cer pe que no, mas
para mim, quan do tra ta mos da vida, é mu i to gran de.

Esta va em meu ga bi ne te na Vice-Pre si dên cia o Pre si-
den te da Câ ma ra de Ve re a do res de Bagé, Ve re a dor
Cláu dio De i bler. Ele teve um in far to, foi aten di do, de
pron to, pelo cor po mé di co des ta Casa e in ter na do na
UTI da Uni da de de Car di o lo gia do HBB. Fi ze mos con -
ta to com o men ci o na do Bri ga de i ro, que, de po is de
con ta to com os mé di cos do Ve re a dor e com a equi pe
mé di ca do Se na do Fe de ral, au to ri zou a For ça Aé rea a 
co lo car à nos sa dis po si ção um avião UTI para le var a
Por to Ale gre o Pre si den te da Câ ma ra de Ve re a do res
de Bagé, a fim de re ce ber os cu i da dos dos mé di cos
dele. Esse é um ges to gran di o so, ge ne ro so e bo ni to.
Enquan to a For ça Aé rea Ame ri ca na, co man da da por
Bush, as sas si na mi lha res de pes so as no Ira que, a
FAB está em de fe sa da vida, si na li zan do que a paz e
a vida de vem es tar em pri me i ro lu gar.

A Mesa co mu ni ca-me – e res pon do com mu i ta
tran qüi li da de – que o Se na dor Val dir Ra upp es ta va
ins cri to an tes de mim. Como eu dis se que o meu dis -
cur so se ria rá pi do, S. Exª está aguar dan do to le ran te-
men te que eu o con clua.

Srª Pre si den te, eu es ta va es ca la do para dar
uma pa les tra hoje so bre a re la ção ca pi tal ver sus tra -
ba lho no Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, mas, in fe liz-
men te, como ha via uma pa u ta com ma té ri as em fase
de vo ta ção, in clu si ve me di das pro vi só ri as, sen do uma 
de las de in te res se di re to do meu Esta do, o Rio Gran -
de do Sul, não pude com pa re cer àque la Cor te.

Peço a V. Exª, Sr. Pre si den te, que con si de re lida
a pa les tra so bre fle xi bi li za ção, que eu fa ria no TST.
Em ou tro mo men to eu a co men ta rei des ta tri bu na.

Gos ta ria de apre sen tar um dado que eu le va ria
para o de ba te. Con for me a OIT, nos pa í ses que fle xi-
bi li za ram os di re i tos dos tra ba lha do res, o de sem pre-
go au men tou. Aqui es tão os exem plos do que acon te-
ceu com o de sem pre go após a fle xi bi li za ção: na Ale -
ma nha, ele au men tou de 4,8% para 8,7%; na Fran ça,
su biu de 9% para 11,3%; no Ja pão, au men tou de
2,1% para 4,7%; na Argen ti na, que ven deu tudo, pri -
va ti zou tudo e re ti rou o di re i to dos tra ba lha do res e até
dos apo sen ta dos, o de sem pre go au men tou de 7,5%
para 14,3%, ou seja, pra ti ca men te do brou; no Chi le,
au men tou de 7,4% para 7,8%. No Bra sil, de po is que
con se gui ram im plan tar al gu mas mu dan ças, como a
ins ta la ção de uma co mis são de ne go ci a ção den tro da 
fá bri ca, em que só o tra ba lha dor não tem di re i to a ser
acom pa nha do pelo ad vo ga do nem pelo sin di ca to, de -
po is de apro va do o con tra to tem po rá rio e a de mis são
tem po rá ria, de po is de aca bar com a po lí ti ca sa la ri al, o 
de sem pre go au men tou de 3% para 9,6%. Apro fun da-
rei o de ba te des sa ma té ria em ou tro mo men to em
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res pe i to ao Se na dor Val dir Ra upp, que gen til men te
aguar da o mo men to de usar da tri bu na.

Ao fa zer esse rá pi do de po i men to, gos ta ria de di -
zer que era mi nha in ten ção de mons trar no Tri bu nal
Su pe ri or do Tra ba lho quan to se ria ruim para o País a
apro va ção do pro je to que di zia que aci ma da lei es ta-
va a ne go ci a ção fe i ta pe las par tes.

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – Se na dor
Pa u lo Paim, peço a pa la vra.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Tem a
pa la vra V. Exª. 

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – Qu e ro ape -
nas di zer-lhe que se V.Exª o de se jar po de rá fa lar mais 
uns cin co mi nu tos, por que ain da te mos mais de meia
hora e o meu pro nun ci a men to não deve du rar mais de 
quin ze mi nu tos. Assim, V. Exª po de rá con clu ir o seu
pro nun ci a men to.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Agra de-
ço a V. Ex.ª.

Era mi nha in ten ção apon tar as con se qüên ci as
da fle xi bi li za ção dos di re i tos tra ba lhis tas na que le fó-
rum, que re ú ne es pe ci a lis tas na ci o na is e in ter na ci o-
na is. Não sou es pe ci a lis ta nes sa ma té ria, mas fui
con vi da do por que na Câ ma ra tra vei uma ba ta lha con -
tra o pro je to de fle xi bi li za ção, que ago ra está aqui no
Se na do. Eu dis se mu i tas ve zes que se ria ab sur do a
Casa apro var um pro je to que diz que aci ma da lei está 
a ne go ci a ção fe i ta pela par tes. Tra va mos uma ba ta lha
dura na Câ ma ra. O pro je to veio ao Se na do, e te nho
cer te za de que aqui tam bém não será apro va do. Po -
de mos até dis cu tir a mo der ni da de da CLT, mas não
com essa re da ção.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa u lo
Paim, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Den tro
des tes meus cin co mi nu tos, na tu ral men te, cedo um
es pa ço ao Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa u lo
Paim, o Rio Gran de do Sul está bem re pre sen tan do,
cor res pon den do à gran de za dos ho mens pú bli cos
que exis ti ram aqui no nos so País. Acre di to que te nha
sido o Esta do que mais fez Pre si den tes da Re pú bli ca.
V. Exª está à al tu ra des sa gran de za, mas gos ta ria de
lem brar um ga ú cho, Alber to Pas co a li ni, que tive a
opor tu ni da de de ler por meio do tra ba lho de um ou tro
ga ú cho, o Lí der do nos so PMDB, Se na dor Pe dro Si -
mon. Alber to Pas co a li ni, tido como um dos pais do
me lhor tra ba lhis mo, dos anos 30 a 60, an tes do PT e
de Lula, diz cla ra men te, num pen sa men to lú ci do e
ace i to como o ma i or teó ri co do tra ba lhis mo, que juro
alto não dá pers pec ti va al gu ma a país al gum e é ele

que ca u sa o de sem pre go, por que fa vo re ce o ca pi tal, o 
di nhe i ro, e não o tra ba lho. E an tes dele, Ruy Bar bo sa,
que está ali, en si nou-nos que se deve pres ti gi ar, apla -
u dir, acla mar o tra ba lho e o tra ba lha dor, por que es tes
é que de vem vir em pri me i ro lu gar, pois são os que
pro du zem as ri que zas. Por tan to, o Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va está cor res pon den do, mas tem
que ven cer esse obs tá cu lo. Do con trá rio, vai na dar,
na dar, e mor rer na pra ia.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, con cor do com V. Exª. O pro nun ci a men to
do Pre si den te Lula on tem à no i te tam bém foi nes sa li -
nha. Inclu si ve ci tei o exem plo para um jor na lis ta e re -
pi to: o Pre si den te pega o trem em mo vi men to. E tem
que di ri gir. Não po de ria, de um mo men to para ou tro,
mu dar as bi to las dos tri lhos ou al te rar a es ca la das es -
ta ções. Mas, com cer te za, nes ta mar cha po si ti va e
cons tru ti va da po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no, Sua
Exce lên cia vai al te rar a tra je tó ria e re du zir a taxa de
ju ros.

Dis se a V. Exª, Se na dor Mão San ta, que te ria
uma au diên cia on tem com o Mi nis tro Antô nio Pa loc ci
e que me com pro me tia de aqui, nes te ple ná rio, in for-
mar o re sul ta do da au diên cia. Adi an to que fui ao Mi -
nis tro e con ver sa mos tam bém a res pe i to da taxa de
ju ros. O Mi nis tro co mun ga com V. Exª, com o Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va e com este par la men-
tar de que de ve mos tra ba lhar a fim de re du zir a taxa
de ju ros ra pi da men te.

Fui ao Mi nis tro Pa loc ci com o ob je ti vo de so li ci-
tar que a data-base dos apo sen ta dos, que é 1º de ju -
nho, re tor nas se para 1º de maio, e que re ce bes sem o
mes mo per cen tu al con ce di do ao sa lá rio mí ni mo, ou
seja, 20%. Pos so adi an tar à Casa que não re ce bi, di -
ga mos, a pa la vra fi nal do Go ver no. Mas tam bém o Mi -
nis tro Antô nio Pa loc ci vê com mu i ta sim pa tia que o
apo sen ta do vol te a re ce ber no dia 1º de maio e que
re ce ba os 20% de re a jus te e não os 18,3%, como ha -
via sido anun ci a do, ba se a do no per cen tu al que foi
dado ao sa lá rio mí ni mo, mas que che gou a 20% de vi-
do ao au men to real. Ora, mas se com pu tar mos de ju -
nho a 1º de maio o per cen tu al pelo INPC es ta re mos
pró xi mos aos 20%; se de i xar mos para ju nho, ul tra-
pas sa re mos os 20%.

Foi mu i to po si ti va a au diên cia com o Mi nis tro
Pa loc ci. S. Exª fi cou de me dar a res pos ta até o fim da
se ma na, e es pe ro que se tor ne re a li da de, para que o
nos so apo sen ta do re ce ba pelo me nos um mês an te-
ci pa do o seu ven ci men to. E tam bém vejo po si ti va-
men te tan to o Mi nis tro Pa loc ci quan to o Mi nis tro Ber -
zo i ni es ta rem es tu dan do uma pro pos ta para que o
apo sen ta do não re ce ba mais no 20º dia após o en cer-
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ra men to do mês, como é hoje, mas que re ce ba até o
quin to dia no má xi mo, como re ce bem os tra ba lha do-
res da área pri va da que es tão em ple na ati vi da de.

Encer ro o meu pro nun ci a men to, agra de cen do
mu i to ao Se na dor Val dir Ra upp pela to le rân cia, en-
ten den do que este par la men tar, que tem que se des -
lo car nes te mo men to para uma au diên cia, usou em
par te o seu tem po. Obri ga do, Se na dor.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. PAULO PAIM EM SEU PRONUN–
CIAMENTO.

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

DO SENADOR PAULO PAIM (PT – RS)

FÓ RUM INTER NA CI O NAL SO BRE
FLEXIBILIZAÇÃO E SINDICALISMO

NO DI RE I TO DO TRA BA LHO
7 a 9 de abril de 2003

Fle xi bi li za çao e Sin di ca lis mo
(pa les tra)

Intro du ção

A eco no mia bra si le i ra pas sou por im por tan tes
mo di fi ca ções ao lon go da dé ca da de 90. Du ran te
esse pe río do, ba si ca men te, ocor re ram a aber tu ra da
eco no mia, a que da da taxa de in fla ção e a re du ção da 
pre sen ça do Esta do na eco no mia, atra vés das pri va ti-
za ções. Essas mu dan ças re sul ta ram em efe i tos im-
por tan tes so bre o rit mo e a es tru tu ra do cres ci men to
da eco no mia, afe tan do sig ni fi ca ti va men te, o de sem-
pe nho do mer ca do de tra ba lho.

Ao lon go dos úl ti mos anos, o de ba te so bre a re -
du ção da jor na da de tra ba lho tem se in ten si fi ca do em
di ver sos pa í ses. Na Eu ro pa, por exem plo, esse de ba-
te tem re ce bi do mu i to des ta que. Na Fran ça, prin ci pal-
men te, a dis cus são so bre fle xi bi li za ção da jor na da de
tra ba lho tem se con cen tra do na re du ção da jor na da
de tra ba lho pa drão, já que di ver sos au to res acre di tam
que a di mi nu i ção do nú me ro mé dio de ho ras tra ba lha-
das por em pre ga do acar re ta ria num au men to do ní vel
de em pre go.

Os es tu dos re la ti vos à re du ção de jor na da de
tra ba lho tem mos tra do que é in te res se tan to dos em -
pre ga do res, quan to dos em pre ga dos. No caso dos
em pre ga do res, a re du ção da jor na da de tra ba lho é
vis ta como um meio de re du zir cus tos, já que tor na
pos sí vel ajus tar a uti li za ção da mão-de-obra às ne-
ces si da des de pro du ção das fir mas, evi tan do o uso
de ho ras ex tras. No caso dos tra ba lha do res, a exis-

tên cia de jor na das me no res aten de an se i os de di ver-
sos gru pos so ci a is que de se jam tra ba lhar jor na das
mais cur tas. Em par ti cu lar, os tra ba lha do res mais
qua li fi ca dos, os jo vens e os pais com fi lhos pe que nos
ten dem a ser os gru pos so ci a is mais in te res sa dos na
ado ção de uma jor na da de tra ba lho re du zi da.

A luta pela re du ção da jor na da de tra ba lho vem
des de as pri me i ras dé ca das do sé cu lo pas sa do. Na
épo ca do mer can ti lis mo, à me di da que as pes so as in -
se ri am-se no mer ca do de tra ba lho, a du ra ção da jor -
na da de tra ba lho (hora, dia, se ma na, mês e ano) foi
se ele van do, ca rac te ri zan do o que Marx cha mou de
mais-va lia ab so lu ta.

A jor na da de tra ba lho de 8 ho ras foi cri a da em
1919, pela Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho –
OIT,em sua pri me i ra con ven ção, acon se lhan do to dos
os pa í ses-mem bros a ca mi nhar nes sa di re ção.

No Bra sil, his to ri ca men te foi di vul ga do pe los
em pre ga do res que em pre ga do tra ba lha pou co, não
gos ta de “pe gar no pe sa do”, sen do ma lan dra gem
uma ca rac te rís ti ca ine ren te da clas se tra ba lha do ra.
Na ver da de, o que pode-se afir mar é que essa ide o lo-
gia pro cu ra res pon sa bi li zar o pró prio tra ba lha dor pelo 
atra so, a po bre za e a ba i xa re mu ne ra ção, uma vez
que a pro du ti vi da de in dus tri al na ci o nal se ria in fe ri or à
dos pa í ses de sen vol vi dos.

Po rém, le van ta men tos es ta tís ti cos nos mos tram
o con trá rio, mos tram que a jor na da de tra ba lho bra si-
le i ra é uma das ma i o res se com pa ra da com o res to do 
mun do.

A le gis la ção bra si le i ra con cre ti zou, na ma i o ria
das ve zes, uma se qüên cia de lu tas e de ba tes so ci a is
so bre a ques tão da jor na da de tra ba lho, es tan do a
mo bi li za ção sin di cal no cen tro das pes qui sas.

O de ba te so bre fle xi bi li za ção da jor na da de tra -
ba lho no Bra sil, ain da não ga nhou a mes ma di men-
são que nos pa í ses eu ro pe us. Mais re cen te men te, no
en tan to, a in tro du ção do ban co de ho ras e a re gu la-
men ta ção da jor na da de tra ba lho a tem po par ci al vêm 
sus ci tan do de ba te en tre tra ba lha do res, em pre sá ri os,
po lí ti cos e es pe ci a lis tas. Atu al men te, exis tem duas
ver ten tes em re la ção a esse tema, de uma lado, mu i-
tos ar gu men tam que a fle xi bi li za ção da jor na da de
tra ba lho no Bra sil re pre sen ta uma for ma de re du zir os 
di re i tos so ci a is dos tra ba lha do res. De ou tro, há aque -
les que per ce bem na fle xi bi li za ção um im por tan te ins -
tru men to para ele var a efi ciên cia das em pre sas e au -
men tar o nú me ro de va gas aber tas no mer ca do de
tra ba lho.

A fle xi bi li za ção da jor na da de tra ba lho é en ten-
di da como a pos si bi li da de de que em pre sas e tra ba-
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lha do res va ri em a jor na da de tra ba lho pa drão de for -
ma a aten der suas ne ces si da des es pe cí fi cas. Em re -
su mo, fle xi bi li zar a jor na da de tra ba lho sig ni fi ca per -
mi tir que as em pre sas es co lham a jor na da que me -
lhor aten da às suas ne ces si da des de pro du ção e que
os tra ba lha do res ob te nham em pre gos ade qua dos às
sua ne ces si da des in di vi du a is.

Se gun do a Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de
Do mi cí li os (PNAD/IBGE) dos anos de 1992, 1993,
1995 e 1996, mos tram que a pro por ção de em pre ga-
dos com jor na da me nor do que 25 ho ras/se ma na, no
Bra sil ur ba no, pas sou de 7,5%, em 1992 para 8,7%,
em 1996. Vale res sal tar que teve um cres ci men to de
23% nes ta pro por ção. Se con si de rar mos a fa i xa etá -
ria de 15 a 24 anos, no mes mo pe río do.

Como res sur giu o de ba te so bre a re du ção da jor -
na da de tra ba lho na Fran ça?

Os pa í ses eu ro pe us pre sen ci a ram des de o se -
gun do pós-guer ra, ta xas de de sem pre go ne gli gen-
ciá ve is. No fi nal dos anos 60 e es pe ci al men te de po-
is de 1973, com o pri me i ro cho que do pe tró leo, o
pro ble ma do de sem pre go vol tou a as som brar o país 
do Ve lho Mun do.

Uma sé rie de me di das de po lí ti ca fo ram en sa i a-
das para com ba ter o de sem pre go, po rém to das as al -
ter na ti vas pa re ci am não es tar sur tin do efe i to, e con -
se qüen te men te não re sol ven do o pro ble ma.

Em 1982, no pri me i ro se te na to de Mit ter rand, o
go ver no fran cês de ci diu-se por uma po lí ti ca de re du-
ção da jor na da de tra ba lho com o ob je ti vo de cri ar
em pre gos. Ain da que per ma ne ça a con tro vér sia en tre
os eco no mis tas so bre os re sul ta dos prá ti cos des sa
ex pe riên cia, ela foi sen ti da, do pon to de vis ta sim bó li-
co e po lí ti co como um pro fun do fra cas so. Por essa ra -
zão, prin ci pal men te, du ran te uma dé ca da a pro pos ta
de re du ção da jor na da de tra ba lho não mais re tor nou
à cena po lí ti ca fran ce sa, sen do re to ma do o de ba te,
ape nas, em 1992.

A par tir da re to ma da do de ba te so bre re du ção
da jor na da de tra ba lho na Fran ça, com base nas si -
mu la ções de três mo de los ma cro e co no mé tri cos,
acre di ta va-se que a re du ção na jor na da de tra ba lho
po de ria es ti mu lar a cri a ção de em pre gos. Em 1997,
com a ele i ção do pri me i ro-mi nis tro, o so ci a lis ta Li o nel
Jos pin, e após al guns de ba tes ocor ri dos no ano se -
guin te, cri ou-se a lei das “35 ho ras” ou lei Auhry, so -
bre no me da Mi nis tra do Empre go. Na que le mo men to,
a cri a ção des ta lei, após uma ava li a ção do go ver no,
se ria res pon sá vel pela ge ra ção de 700.000 em pre-
gos.

A lei das “35 ho ras” na Fran ça es ta be le ceu uma
di mi nu i ção da du ra ção se ma nal le gal de tra ba lho. De
acor do com o tex to da lei, a du ra ção se ma nal le gal do
tra ba lho foi re du zi da de 39 ho ras para 35 ho ras a par-
tir de 1º de ja ne i ro de 2000 para as em pre sas que
con tam com mais de 20 em pre ga dos, e a par tir de 1º
de ja ne i ro de 2002, para as de ma is em pre sas, o que
re pre sen tou uma di mi nu i ção de 10% do tem po le gal
de tra ba lho.

É im por tan te com pre en der que a du ra ção se-
ma nal le gal do tra ba lho não es ta be le ce a am pli tu de
má xi ma da du ra ção da se ma na de tra ba lho, mas ape -
nas o pa ta mar a par tir do qual cada hora adi ci o nal de
tra ba lho é con ta da como uma hora ex tra. As ho ras ex -
tras abrem di re i to a um pa ga men to ma jo ra do com re -
la ção às ho ras nor ma is de tra ba lho e até mes mo, em
al guns ca sos, abrem di re i to a pe río dos de re pou so
com pen sa tó rio.

A lei das “35 ho ras” na Fran ça foi re gu la men ta da
em duas eta pas. A cha ma da pri me i ra lei de re du ção
do tem po de tra ba lho, apro va da em maio de 1998, de -
se nhou as li nhas ge ra is da po lí ti ca de re du ção da jor -
na da de tra ba lho e es ta be le ceu um con jun to de in-
cen ti vos fi nan ce i ros às em pre sas que, an te ci pan-
do-se aos pra zos le ga is, pro ce des sem si mul ta ne a-
men te a uma di mi nu i ção do tem po de tra ba lho e a um
in cre men to do nú me ro de em pre gos.

Um ano de po is da apro va ção des ta pri me i ra lei,
em maio de 1999, mais de um mi lhão de tra ba lha do-
res já se en con tra vam sob a tu te la de acor dos que
pre vi am a re du ção da jor na da de tra ba lho. No to tal,
es ti ma va-se que qua se 60 mil em pre gos ha vi am sido
pre ser va dos ou cri a dos.

Este mo vi men to foi ini ci a do por pe que nas e mé -
di as em pre sas que, na sua ma i o ria, fir ma ram acor dos
que pre vi am um au men to do nú me ro de efe ti vos, con -
quis tan do as sim o di re i to à aju da fi nan ce i ra do Esta -
do. Já os gran des gru pos em pre sa ri a is (como a Air
Fran ce, a EDF-GDF e La Pos te, en tre ou tros) ape nas
co me ça ram a as si nar os acor dos de re du ção da jor -
na da de tra ba lho no iní cio do ano de 1999, po rém
para não se com pro me te rem com a con tra ta ção de
no vos tra ba lha do res não par ti ci pa ram dos pro gra mas
de aju da do Esta do.

Um ba lan ço das ne go ci a ções en ta bu la das en tre
em pre sá ri os e tra ba lha do res for ne ceu o ma te ri al para 
a ela bo ra ção do tex to da se gun da lei de re du ção do
tem po de tra ba lho que foi apro va da de fi ni ti va men te
pelo Par la men to em 15 de de zem bro de 1999.

Me re ce ser des ta ca do, que a se gun da lei con -
ser vou o es pí ri to de in cen ti var a cri a ção de em pre gos
ao de ter mi nar que as em pre sas que não se en ga jas-
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sem em acor dos que pre vis sem um au men to do nú -
me ro de tra ba lha do res não se ri am be ne fi ci a das por
uma di mi nu i ção dos en car gos tra ba lhis tas.

A re du ção da jor na da de tra ba lho pode cri ar em -
pre gos?

Este, cer ta men te, é um dos prin cí pi os mais
com ple xos so bre a ques tão da re du ção da jor na da
de tra ba lho. Numa pri me i ra aná li se, o prin cí pio so-
bre o qual re pou sa a po lí ti ca de re du ção da jor na da
de tra ba lho, apre ci a da en quan to ins tru men to para a
cri a ção de em pre gos, pa re ce tão sim ples que po de-
ría mos nos in da gar le gi ti ma men te por que ra zão afi-
nal tal po lí ti ca tem des per ta do tan tos de ba tes.

Ten te mos ima gi nar uma dada eco no mia que em 
um dado mo men to em pre ga uma cer ta quan ti da de de 
tra ba lho re mu ne ra do. Esta quan ti da de de tra ba lho,
abs tra in do suas sin gu la ri da des dis tin ti vas, pode ser
me di da pelo nú me ro de ho ras de tra ba lho por se ma-
na. Para che gar a tal re sul ta do, mul ti pli ca ría mos, sim -
ples men te, a du ra ção se ma nal efe ti va mé dia do tra -
ba lho pelo nú me ro de pes so as que exer ce uma ati vi-
da de re mu ne ra da. O re sul ta do des ta ope ra ção, em
nú me ro de ho ras de tra ba lho se ma nal, re pre sen ta o
es for ço to tal dis pen sa do nes sa eco no mia pe los ho-
mens e mu lhe res que têm um em pre go. Po de ría mos,
en tão, for mu lar a se guin te pro pos ta: e se esse vo lu me
de tra ba lho fos se re dis tri bu í do ou par ti lha do en tre to -
dos que de se jam tra ba lhar?

Sim, por que é fla gran te hoje que com a quan ti-
da de de tra ba lho em pre ga do pro du ti va men te há pes -
so as que tra ba lham, en quan to ou tras não en con tram
um em pre go. Se pro ce dês se mos a uma di vi são des -
se vo lu me to tal de tra ba lho en tre to dos os que de se-
jam tra ba lhar, o de sem pre go de ve ria de sa pa re cer.

O pro ble ma, con tu do, é jus ta men te este. Po de-
mos le gi ti ma men te acre di tar que a re du ção da jor na-
da de tra ba lho não irá afe tar o vo lu me to tal de tra ba-
lho em pre ga do na eco no mia? Ou seja, em ou tros ter -
mos, qua is os im pac tos de uma po lí ti ca de re du ção
do tem po de tra ba lho so bre o vo lu me de em pre go?

Mu i tos au to res, en tre os qua is nos en fi le i ra mos,
uti li zan do os ins tru men ta is da mi cro e da ma cro e co-
no mia, pro cu ram evi den ci ar que a po lí ti ca de re du ção
da jor na da de tra ba lho pode ter re fle xos po si ti vos so -
bre o cres ci men to do vo lu me de em pre go.

Por ou tro lado, des de 1992, os re sul ta dos de di -
ver sas si mu la ções ope ra das com base em po de ro sos
mo de los ma cro e co no mé tri cos que pro cu ram des cre-
ver o com por ta men to da eco no mia fran ce sa tam bém
au to ri za vam a in ter pre ta ção de que re du ção da jor na-

da de tra ba lho po de ria es ti mu lar a cri a ção de em pre-
gos.

Acre di ta mos, en tre tan to, que os re sul ta dos pro -
fí cu os da atu al ex pe riên cia fran ce sa com a lei das “35
ho ras” não de vem ser li dos apres sa da men te como
uma pro va ir re fu tá vel do su ces so de uma po lí ti ca de
re du ção da jor na da de tra ba lho.Pre fe ri mos jul gar que 
uma po lí ti ca de em pre go que re cor re ao ex pe di en te
da re du ção da jor na da de tra ba lho cons ti tui uma ex -
pe riên cia sin gu lar que não pode ser fa cil men te re pli-
ca da ou trans plan ta da de um a ou tro país.

Nes te sen ti do, ca u te lo sa men te, é im por tan te
con si de rar que os re sul ta dos con cre tos em ter mos da 
cri a ção de em pre gos de pen dem de um con jun to de
con di ções en tre as qua is têm des ta que: i) os des do-
bra men tos dos pro ces sos de ne go ci a ção sa la ri al en -
tre tra ba lha do res e em pre sá ri os, por oca sião da po lí-
ti ca de re du ção da jor na da de tra ba lho; ii) os im pac tos
da re du ção da jor na da de tra ba lho so bre a du ra ção
de uti li za ção dos equi pa men tos pro du ti vos; iii) o ar ca-
bou ço ins ti tu ci o nal e le gal que pre si de à re gu la ção
das re la ções de tra ba lho no País; iv) as for mas de fi -
nan ci a men to de tal me di da con ce bi das pelo Go ver no,
v) e, last but not le ast, a le i tu ra pela so ci e da de do
con jun to das ex pe riên ci as an te ri o res de re du ção da
jor na da de tra ba lho.

Con tu do, em qual quer ce ná rio, os re sul ta dos de
uma po lí ti ca de re du ção da jor na da de tra ba lho se rão
ape nas mo des tos. Para fa zer fren te às ta xas de de-
sem pre go que alar mam hoje os pa í ses eu ro pe us (e o
Bra sil) é ur gen te a re to ma da do cres ci men to eco nô-
mi co.

A evo lu ção his tó ri ca da luta pela re du ção da jor -
na da de tra ba lho no Bra sil

A luta pela re du ção da jor na da de tra ba lho no
Bra sil não é nova e está pre sen te no de ba te sin di cal
há qua se um sé cu lo. Des de o iní cio do pro ces so de
in dus tri a li za ção, no fi nal de sé cu lo XIX e co me ço do
sé cu lo XX, as pri me i ras gre ves de tra ba lha do res já
apre sen ta vam como uma das prin ci pa is re i vin di ca-
ções a re du ção da jor na da de tra ba lho. Atu al men te,
com per da de di na mi ci da de do mer ca do de tra ba lho
e o au men to dos ní ve is de de sem pre go, que se tor -
nou um dos mais dra má ti cos pro ble ma da so ci e da-
de con tem po râ nea e mo ti vo de pre o cu pa ções em
todo o mun do, o de ba te so bre re du ção da jor na da
ga nha ma i or im por tân cia na con jun tu ra eco nô mi ca
do País.

Ve ri fi ca-se tam bém que as gre ves que ocor re-
ram no iní cio do sé cu lo têm como prin ci pa is re i vin di-
ca ções a re du ção da jor na da de tra ba lho e as ques -
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tões sa la ri a is, tan to pro tes to con tra os fre qüen tes
atra sos no pa ga men to como as que so li ci ta vam re a-
jus te nos sa lá ri os. Pelo le van ta men to das gre ves
ocor ri das no iní cio do sé cu lo re a li za do por Ro dri gues,
em São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro que não pre ten deu-se
ser com ple to, pode-se res sal tar a im por tân cia do
tema da jor na da de tra ba lho no iní cio do sé cu lo.

Em 1907 ocor reu uma gran de gre ve ge ral, ten do
como prin ci pal re i vin di ca ção a re du ção da jor na da
para oito ho ras por dia. Essa gre ve teve iní cio com
uma pa ra li sa ção dos tra ba lha do res do Mo i nho Ma ta-
raz zo, que lu ta vam por au men to sa la ri a is, e pelo es ta-
be le ci men to de uma jor na da de 12 ho ras. Essa úl ti ma
re i vin di ca ção evi den cia que a jor na da de tra ba lho
nes sa em pre sa de ve ria ser mu i to su pe ri or a 12 ho ras
diá ri as! O mo vi men to gre vis ta de sen ca de ou ime di a-
ta men te uma for te vi o lên cia po li ci al. Como res pos ta a
Fe de ra ção Ope rá ria as su miu a di re ção do mo vi men-
to, am pli an do a ou tras ca te go ri as e es ta be le cen do
como prin ci pal re i vin di ca ção o es ta be le ci men to da
jor na da de tra ba lho de 8 ho ras. Essa gre ve co lo cou o
mo vi men to sin di cal bra si le i ro pró xi mo às re i vin di ca-
ções dos tra ba lha do res dos pa í ses de sen vol vi dos da
Eu ro pa e dos Esta dos Uni dos. A pa ra li sa ção, ini ci a da
em São Pa u lo, ir ra di ou-se por al gu mas gran des ci da-
des do in te ri or pa u lis ta, como San tos, Ri be i rão Pre to
e Cam pi nas, atin gin do tam bém o Rio de ja ne i ro. Hou -
ve ade são das prin ci pa is ca te go ri as da épo ca: cha pe-
le i ros, pe dre i ros, me ta lúr gi cos, grá fi cos, car vo e i ros,
sa pa te i ros, car pin te i ros, cos tu re i ros, mar ce ne i ros,
em pre ga dos no ser vi ço de lim pe za pú bli ca e tra ba-
lha do res da in dús tria têx til e de ali men ta ção.

O mo vi men to gre vis ta de 1917 ape sar da sua
gran de ex ten são e de sua du ra ção não con se guiu lo -
grar êxi to nas prin ci pa is re i vin di ca ções tra ba lhis tas.
No vos mo vi men tos ocor rem em maio de 1919 sen do
tam bém a prin ci pal re i vin di ca ção a re du ção da jor na-
da de tra ba lho para oito ho ras e o re pou so se ma nal
inin ter rup to de 36 ho ras. O cres ci men to da or ga ni za-
ção sin di cal des ta épo ca mo bi li zou mi lha res de tra ba-
lha do res a res pos ta do Esta do con ser va dor e do mi-
na do pe los se to res das clas ses que não ad mi ti am a
in ter fe rên cia de mo vi men tos so ci a is na po lí ti ca ins ti-
tu ci o nal do País, im ple men tou uma po de ro sa re pres-
são a esse, mo vi men tos com per se gui ções aos lí de-
res ope rá ri os re sul tan do nos pro ces sos de ba ni men to
das li de ran ças ope rá ri as de ori gem es tran ge i ra.

Ain da, em 1917, é apre sen ta do, no va men te, no
Con gres so Na ci o nal um pro je to de lei para es ta be le cer
a jor na da de tra ba lho de oito ho ras diá ri as. Con tu do, a
pro pos ta é mais uma vez blo que a da pe los se to res
con ser va do res no Le gis la ti vo. Assim, nes se pe río do

não hou ve uma re gu la men ta ção que es ta be le ces se
um li mi te da jor na da de tra ba lho em bo ra o mo vi men to
sin di cal te nha fir ma do vá ri os acor dos for mal, e in for-
ma is que pre vi am no vos pa drões de jor na da de tra ba-
lho. Mas, essa for ma de re gu la men tar não teve a ca pa-
ci da de de ser abran gen te, li mi tan do-se a al gu mas ca -
te go ri as mais or ga ni za das. Ain da mais se con si de rar
que os acor dos tra ba lhis tas ocor ri am no âm bi to das re -
la ções pri va das, sem qua is quer ga ran ti as de or dem le -
gal, ou seja de pen di am da or ga ni za ção dos tra ba lha-
do res para se rem im ple men ta das, as sim como para
sua pró pria ma nu ten ção. Des ta for ma, pode-se ob ser-
var que as con quis tas ope rá ri as avan ça vam de for ma
len ta e de si gual no mo men tos de mo bi li za ção ope rá ri-
as e que po di am ra pi da men te se rem eli mi na das nos
mo men tos de re flu xo do mo vi men to sin di cal.

Após 1919, há uma des mo bi li za ção do mo vi-
men to ope rá rio. A cri se eco nô mi ca dos anos vin te que
afe tou ne ga ti va men te o de sen vol vi men to das ati vi da-
des eco nô mi cas de vem ter re fle ti do nas con di ções do
mer ca do de tra ba lho. E a par tir de 1937, as gre ves pas -
sam a ser con si de ra das ile ga is. Essa con di ção so men-
te vai ser al te ra da no pós guer ra e com a ex pan são das 
ati vi da des eco nô mi cas e a re de mo cra ti za ção do país,
o mo vi men to sin di cal se re or ga ni za mas em con di ções
bas tan te dis tin ta do pe río do do iní cio do sé cu lo.

A re gu la men ta ção da jor na da de tra ba lho so-
men te teve iní cio após 1930, quan do o per fil das clas -
ses que for ma vam a so ci e da de se al te rou.

O Esta do pas sa a re gu la men tar a jor na da por
meio de de cre tos.Entre 1932 e 1935, vá ri os de les fo -
ram edi ta dos, es ta be le cen do em sua ma i o ria jor na da
de 8 ho ras diá ri as e 48 se ma na is para ca te go ri as es -
pe cí fi cas. Para al gu mas ca te go ri as, as jor na das fi xa-
das fo ram in fe ri o res, caso dos ban cá ri os e dos tra ba-
lha do res nos ser vi ço de te le fo nia, que pas sa ram a
tra ba lhar 6 ho ras por dia e para os jor na lis tas es ta be-
le ceu-se como li mi te 5 ho ras diá ri as.

Em 1943, com im plan ta ção da Con so li da ção das 
Leis do Tra ba lho – CLT, não hou ve ino va ção sig ni fi ca ti-
vas quan to à du ra ção da jor na da de tra ba lho. A CLT
ad mi te a re a li za ção de ho ras ex tras li mi ta das ao má xi-
mo de 7 ho ras diá ri as, po rém pre vê tam bém uma sé rie
de ca te go ri as de tra ba lha do res ur ba nos que não es tão
obri ga das a obe de cer o li mi te má xi mo de 8 ho ras diá ri-
os e 48 se ma na is, e tam bém ex clui des sa nor ma os
tra ba lha do res das ati vi da des agrí co las, ex tra ti vas mi -
ne ra is e ve ge ta is. Uma re vi são des te li mi te do tem po
de tra ba lho nor mal só vi ria ser im ple men ta da em 1988, 
com a re du ção da jor na da le gal para 44 ho ras.

Entre o iní cio do Esta do Novo e o iní cio da Nova
Re pú bli ca o Bra sil as sis tiu a pou cas al te ra ções na le -
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gis la ção so bre a du ra ção da jor na da de tra ba lho. Nes -
se pe río do, o mo vi men to sin di cal pro cu rou di ver sas
for mas para re du zir a jor na da, con quis tan do jor na das
me no res para al gu mas ca te go ri as sem, con tu do, con -
se guir que es sas vi tó ri as fos sem es ten di das aos de -
ma is tra ba lha do res. Tais lu tas, mes mo que vin cu la das
a al gu mas ca te go ri as com ma i or ca pa ci da de de mo -
bi li za ção e re i vin di ca ção, ti ve ram um pa pel im por tan-
te na im plan ta ção e al te ra ção da re gu la men ta ção da
jor na da de tra ba lho ao lon go des te sé cu lo.

Em 1985, os tra ba lha do res re a li za ram uma
gran de se qüên cia de mo bi li za ção pela re du ção da
jor na da de tra ba lho para 40 ho ras se ma na is. O mo vi-
men to que teve seu iní cio pelo me ta lúr gi cos do ABC
pa u lis ta es ten deu aos tra ba lha do res de São Pa u lo e
nas prin ci pa is re giões do Esta do. A gre ve que teve du -
ra ção de 54 dias (11 de abril até 4 de ju lho de 1985)
teve uma ade são es ti ma da de 290 mil tra ba lha do res.
A gre ve pe las 40 ho ras, em bo ra não te nha atin gi do a
sua meta prin ci pal – as si na tu ra de um con ven ção
para toda a ca te go ria – ela aca bou com o pa drão ha -
bi tu al de tra ba lho de até 60 ho ras se ma na is (48 ho ras
da jor na da nor mal mais 12 ho ras ex tras). O re sul ta do
prá ti co des sa imen sa mo bi li za ção foi a as si na tu ra de
inú me ros acor dos por em pre sa ou mes mo se to ri a is
que es ta be le ci am uma jor na da de até 44 ho ras se ma-
na is. Três me ses após o en cer ra men to da gre ve, cer -
ca de 90% da ca te go ria dos me ta lúr gi cos de São Ber-
nar do do Cam po e Di a de ma pas sa ram a tra ba lhar
me nos que 48 ho ras, se gun do es tu do di vul ga do pelo
Sin di ca to dos Me ta lúr gi cos de São Ber na do do Cam -
po e Di a de ma. Esse mo vi men to pela re du ção da jor -
na da de tra ba lho teve for te in fluên cia nas dis cus sões
que se se gui ram para a ela bo ra ção da Cons ti tu i ção
de 1988.

A atu al Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce em 44
ho ras se ma na is a jor na da de tra ba lho pa drão para to -
dos os tra ba lha do res. A for ma li za ção des se li mi te foi
pre ce di da de in ten sas dis cus sões ocor ri das no âm bi-
to da co mis são de sis te ma ti za ção, na qual tra mi ta va a 
emen da cons ti tu ci o nal de 40 ho ras de au to ria de
Bran dão Mon te i ro (PDT – RJ) e de fen di da pe las prin -
ci pa is li de ran ças do mo vi men to sin di cal des de a Con -
fe rên cia Na ci o nal da Clas se Tra ba lha do ra
(CONCLAT), re a li za da na ci da de da Pra ia Gran de,
São Pa u lo, em 1981.

Dis cur so do Se na dor so bre fle xi bi li za ção

No uni ver so do tra ba lho há mu i tas con tro vér si-
as, mas é unâ ni me a afir ma ção de que ne ces si ta-
mos, ur gen te men te, me lho rar as pos si bi li da des de

ge ra ção de em pre go, as con di ções de tra ba lho e de
sa lá ri os.

O nos so par ti do di vul gou, du ran te a cam pa nha
ele i to ral, pro pos ta de re for ma tra ba lhis ta, cujo eixo
está di re ci o na do à ques tões de cres ci men to, em pre-
go e in clu são so ci al. A pro pos ta está em ba sa da na
am pla par ti ci pa ção dos se to res in te res sa dos – Exe-
cu ti vo, Le gis la ti vo, em pre ga do res, em pre ga dos – que 
cons tru i ri am, por meio do Fó rum Na ci o nal do Tra ba-
lho, uma le gis la ção tra ba lhis ta mo der na, com a ga-
ran tia dos di re i tos ad qui ri dos de toda clas se tra ba lha-
do ra.

Nes te con tex to, a ge ra ção de no vos pos tos de
tra ba lho tor na-se im pres cin dí vel para o cres ci men to
do País e para a con quis ta da ci da da nia para to dos.
Te mos de fen di do há mu i to tem po a re du ção da jor na-
da de tra ba lho, sem re du ção de sa lá ri os. Des de 1995, 
en ca mi nha mos Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
(PEC nº 231) com a co-au to ria do de pu ta do Iná cio
Arru da.

Se apro va da nos sa pro pos ta, a re du ção de jor -
na da de tra ba lho de 44 ho ras se ma na is para 40 ho ras
ge ra ria, di re ta e in di re ta men te, cer ca de 3 mi lhões de
no vos pos tos de tra ba lho. Con se quen te men te, a re-
du ção para 35 ho ras se ma na is ge ra ria cer ca de 6 mi -
lhões e a re du ção para 30 ho ras, cer ca de 10 mi lhões.

A ex pe riên cia da re du ção de jor na da de 39 ho -
ras se ma na is para 35 ho ras foi fe i ta na Fran ça pelo
Go ver no de Li o nel Jos pin (1997-2002). Fo ram cri a-
dos um mi lhão de em pre gos, des de o es ta be le ci men-
to das 35 ho ras. A ne go ci a ção foi fe i ta em pre sa por
em pre sa, se tor por se tor para de ter mi nar as mo da li-
da des con cre tas de re du ção de jor na da de tra ba lho.
Jo vens e pes so as com di fi cul da des de in ser ção no
mer ca do de tra ba lho fo ram os prin ci pa is be ne fi ci a dos.
Empre sá ri os, sin di ca tos e tra ba lha do res de mons tra-
ram cri a ti vi da de para aten der as as pi ra ções dos as-
sa la ri a dos e das ne ces si da des das em pre sas. Os
prin ci pa is ob je ti vos da re du ção de jor na da pas sam
pela cri a ção de no vos em pre gos, a com pe ti ti vi da de e
a me lho ria das con di ções de tra ba lho. O exem plo
fran cês trou xe be ne fí ci os, pois além da ge ra ção de
no vos pos tos de tra ba lho foi ca paz de re du zir os cus -
tos das em pre sas atra vés da di mi nu i ção de con tri bu i-
ções.

No Bra sil, ti ve mos a opor tu ni da de de par ti ci par
da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. Na épo ca hou -
ve a re du ção da jor na da de tra ba lho de 48 ho ras se -
ma na is para 44 ho ras. A ex pe riên cia com pro vou a ve -
ra ci da de dos nos sos ar gu men tos, pois não hou ve
pre ju í zos para o em pre sa ri a do e ocor reu um ex pres-
si vo au men to dos pos tos de tra ba lho.
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É pre ci so que to dos en ten dam que a re du ção de 
jor na da só re pre sen ta rá uma vi tó ria se for fru to do en -
ten di men to, pois o país de cen te que que re mos está
ba se a do na hu ma ni za ção das re la ções tra ba lhis tas,
onde to dos po dem sair ven ce do res. Esta pro pos ta
deve ser ne go ci a da e não im pos ta. O em pre sa ri a do
bra si le i ro ne ces si ta de in cen ti vos para a pro du ção e
re du ção de cus tos, en quan to que a clas se tra ba lha-
do ra, que é a for ça viva do tra ba lho, ne ces si ta ter par-
ti ci pa ção ati va para ter vida dig na. O ob je ti vo prin ci pal
des ta dis cus são é fa zer com que re pre sen tan tes do
Exe cu ti vo, Le gis la ti vo, em pre sá ri os e tra ba lha do res
en con trem, jun tos, al ter na ti vas que con tem plem as
as pi ra ções do con jun to da so ci e da de para que te nha-
mos um Bra sil me lhor para to dos.

Re for mas tra ba lhis tas

A his tó ria nos mos tra que a jus ti ça sem pre foi
sa cri fi ca da em nome do po der po lí ti co e eco nô mi co.
Na atu a li da de vi ve mos mais um jogo. As car tas es-
tão na mesa e o povo tra ba lha dor é ape nas um tris -
te e re vol ta do es pec ta dor nes ta mesa de car tas
mar ca das. Os po de ro sos jo gam. Jo gam com a edu-
ca ção, com a sa ú de, com o trans por te, com o em-
pre go, com o sa lá rio, com a vida.

Na úl ti ma se ma na pre sen ci a mos uma vi tó ria
sig ni fi ca ti va dos tra ba lha do res. A dis cus são, em re gi-
me de ur gên cia no Se na do, do pro je to do Exe cu ti vo
que al te ra a Con so li da ção das Leis do Tra ba lho (CLT)
foi adi a da para de po is das ele i ções. Sa be mos que a
apro va ção des te pro je to se ria uma gran de der ro ta
nas ur nas dos par ti dos que apo i am a fle xi bi li za ção e
en ten de mos que a clas se tra ba lha do ra terá mais tem -
po para lu tar con tra es tes abu sos.

Du ran te a tra mi ta ção do pro je to nes ta casa nós
lu ta mos in can sa vel men te e con se gui mos, a par tir do
nos so ges to na tri bu na, de mons trar que o Par la men to
es ta ria ras gan do a Cons ti tu i ção bra si le i ra se apro vas-
se a pro pos ta do Exe cu ti vo. A po pu la ção abriu os
olhos e per ce beu que itens como re du ção do sa lá rio,
fé ri as, 13º sa lá rio, re pou so se ma nal, car ga ho rá ria,
ban co de ho ras, hora no tur na, re gis tro na car te i ra de
tra ba lho, tra ba lho no tur no, par ti ci pa ção nos lu cros es -
tão to tal men te in se gu ros nes ta pro pos ta e de i xam o
tra ba lha dor à mer cê de uma “ne go ci a ção” de si gual e
ar bi trá ria.

A pro pos ta do Exe cu ti vo é in te i ra men te in cons ti-
tu ci o nal, pois apre sen ta uma con tra di ção ex plí ci ta nas
nor mas de de fe sa dos tra ba lha do res ur ba nos e ru ra is
con ti das em vá ri os ar ti gos da Car ta Cons ti tu ci o nal,
prin ci pal men te os prin cí pi os pre sen tes no ar ti go 7º

Por essa ra zão, re ve lam-se sá bi os e lú ci dos os
en si na men tos do Mi nis tro Cel so de Mel lo, se gun do os 
qua is: “O res pe i to in con di ci o nal aos prin cí pi os
cons ti tu ci o na is evi den cia-se como de ver in der ro-
gá vel do Po der Pú bli co. A ofen sa do Esta do a es -
ses va lo res – que de sem pe nham, en quan to ca te-
go ri as fun da men ta is que são, um pa pel su bor di-
nan te na pró pria con fi gu ra ção dos di re i tos in di vi-
du a is ou co le ti vos – in tro duz um pe ri go so fa tor de 
de se qui lí brio sis tê mi co e rom pe, por com ple to, a
har mo nia que deve pre si dir as re la ções, sem pre
tão es tru tu ral men te de si gua is, en tre as pes so as e
o Po der.”

Di zer que a pro pos ta pode au men tar o ní vel de
em pre go e di mi nu ir a in for ma li da de no mer ca do de
tra ba lho, se gun do afir mam os cons tru to res da pro-
pos ta é, no mí ni mo, aten tar con tra a in te li gên cia de
qual quer ci da dão. A “fle xi bi li za ção” da le gis la ção tra -
ba lhis ta em di ver sos pa í ses do mun do em que foi
ado ta da não cri ou em pre gos. mas pi o rou as con di-
ções de tra ba lho.

Con for me a OIT, a Ale ma nha “fle xi bi li zou” os di -
re i tos e o de sem pre go au men tou de 4,8% o para
8,7%. A Fran ça de 9,0 para 11,3. O Ja pão, de 2,1 para 
4,7. A Argen ti na, de 7,5 para 14,3. O Chi le, de 7,4
para 9,8. No Bra sil, a par tir das re for mas, o de sem-
pre go au men tou de 3,0 para 9,6.

A re a li da de do tra ba lha dor bra si le i ro é bem di -
ver sa da que la que que rem nos pro var. Nos so imen so
país apre sen ta pro fun das cha gas de nor te a sul e não 
po de mos ja ma is com pa rar esta re a li da de com se to-
res do uni ver so pa u lis ta.

A pro va in con tes tá vel des te ar gu men to está na
pes qui sa Data fo lha, di vul ga da no úl ti mo do min go. A
pes qui sa mos tra que mes mo “com a pre sen ça da lei”
há um pro fun do des res pe i to aos di re i tos tra ba lhis tas
e a si tu a ção do em pre go está cada vez mais pre cá ria.
Se há des ca so com a lei, ima gi nem sem a pre sen ça
da mes ma. A so ci e da de se trans for ma ria num ver da-
de i ro fa ro es te, sem or dem, sem di re i tos e ga ran ti as e
com o de clí nio de con quis tas.

Se gun do o Da ta fo lha, a si tu a ção do tra ba lha dor
é cada vez mais pre cá ria. Os nú me ros as sus tam: O
de sem pre go, en tre 1996 e 2001, au men tou de 4%
para 11%. Isto sig ni fi ca um uni ver so de 12,760 mi-
lhões de tra ba lha do res de sem pre ga dos; O per cen tu-
al de 16% de tra ba lha do res re gis tra dos equi pa ra-se
com os que fa zem tra ba lhos es po rá di cos. Isto re fle te
a re a li da de dos úl ti mos cin co anos em que o per cen-
tu al de as sa la ri a dos re gis tra dos caiu de 22% para
16%; Mais da me ta de dos tra ba lha do res bra si le i ros
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ga nha até dois sa lá ri os mí ni mos; 26% (em tor no de
28 mi lhões de tra ba lha do res) ga nham até um sa lá rio
mí ni mo; 30% ga nham de um a dois sa lá ri os mí ni mos;
A in for ma li da de acha ta ain da mais a ren da. Um tra ba-
lha dor com car te i ra as si na da ga nha 92% a mais que
um as sa la ri a do sem re gis tro; Nem me ta de dos tra ba-
lha do res tem di re i to a be ne fí ci os como 13º sa lá rio e
fé ri as re mu ne ra das. Nos úl ti mos três anos os tra ba-
lha do res per de ram di re i tos como 13º, fé ri as, pla no de
sa ú de,  vale-trans por te, vale-re fe i ção, en tre ou tros; a
ma i o ria dos bra si le i ros não usu frui dos di re i tos so ci a is
pre vis tos em lei: 54% não têm di re i to a 13º, 55 não
têm fé ri as re mu ne ra das; 81% não têm pla no de sa ú-
de;

A pes qui sa tam bém de nun cia o tra ba lho in fan til.
O bra si le i ro tí pi co in gres sou no mer ca do de tra ba lho
mu i to cedo, tre ze anos em mé dia para os ho mens e
14,4 anos para as mu lhe res.

Os da dos ob ti dos na pes qui sa do Da ta Fo lha
com pro vam que a re a li da de bra si le i ra está mu i to dis -
tan te dos pa í ses do Pri me i ro Mun do em que a fle xi bi li-
za ção já foi al can ça da. Se com a pre sen ça da lei há
um des res pe i to vi o len to à dig ni da de do tra ba lha dor,
como su por que se ne go cie aba i xo da lei?

Os que de fen dem o PL en ca ram o ce le tis ta
como um su per pro te gi do pela lei, um em pre ga do do
pas sa do, que faz su bir ou des cer a sua lu cra ti vi da de.
Esque cem eles os pre ce i tos mí ni mos pre vis tos na
Cons ti tu i ção que pre ser vam a dig ni da de da pes soa
hu ma na.

O nos so tra ba lho não ter mi nou. Cri a mos a Fren -
te Par la men tar Mis ta e de Enti da des em de fe sa da
CLT, do tra ba lho, da jus ti ça e da de mo cra cia. Li de ran-
ças par la men ta res de todo o Bra sil es tão ade rin do à
nos sa pro pos ta. Qu e re mos mu i to mais do que o sim -
ples adi a men to da vo ta ção das al te ra ções da CLT.
Qu e re mos o en ter ro de fi ni ti vo des ta pro pos ta que as -
so la a dig ni da de e o res pe i to que o tra ba lha dor me re-
ce.

Não es ta mos sim ples men te di zen do não às re -
for mas da CLT.Esta mos di zen do não a esta re for mas.
Qu e re mos dis cu tir, de ba ter, re for mu lar, mo di fi car,
mas aci ma da lei e não aba i xo dela, pois a jus ti ça que
que re mos é aque la em que o ci da dão bra si le i ro pos sa
ca mi nhar de ca be ça er gui da, com a ga ran tia dos di re-
i tos ad qui ri dos.

Mu ta ções do sin di ca lis mo

O mo vi men to sin di cal per deu es pa ço no con-
tex to in ter na ci o nal. Não que te nha re cu a do em to-
das as par tes. Pelo con trá rio, o sin di ca lis mo cres ceu
em al gu mas re giões do glo bo. Mas, o pro ble ma foi

que o sin di ca lis mo re cu ou jus ta men te nas re giões
onde era mais for te e, por isso, o re sul ta do ge ral
des ses mo vi men tos opos tos foi, no con jun to, des fa-
vo rá vel para o sin di ca lis mo.

O re cuo in ter na ci o nal do sin di ca lis mo não é
uma de ca dên cia his tó ri ca que ad vi ria de uma mu dan-
ça eco nô mi ca ir re ver sí vel das so ci e da des atu a is. Ele
é sin to ma de uma cri se, ori un da de ca u sas re ver sí ve-
is, e que pode, por isso, ser su pe ra da. Essa cri se
apon ta, tam bém, para um pro ces so de mu ta ção do
mo vi men to sin di cal. Na Eu ro pa Oci den tal e na Amé ri-
ca, de cli nou o sin di ca lis mo de an ti gos se to res ope rá-
ri os, tan to da in dús tria (si de rur gia, me ta lur gia), quan -
to dos ser vi ços (por tos, fer ro vi as). Par te des se mo vi-
men to po de rá re ad qui rir a im por tân cia que teve no
pas sa do; par te dele pa re ce de fi ni ti va men te con de na-
do a de sem pe nhar um pa pel de im por tân cia me nor.
Está cres cen do o sin di ca lis mo do novo pro le ta ri a do
de ser vi ços. Pa re ce con so li da do, pelo me nos a mé dio
pra zo, o sin di ca lis mo de clas se mé dia, prin ci pal men te
no se tor pú bli co. Ampli an do o ho ri zon te da aná li se,
cabe acres cen tar que em inú me ros pa í ses da Eu ro pa
Ori en tal e da Ásia, gra ças ao pro ces so de de mo cra ti-
za ção e o ver ti gi no so pro ces so de in dus tri a li za ção
dos úl ti mos anos, só ago ra o sin di ca lis mo de in dús tria
vem dan do os seus pri me i ros pas sos. Ele de ve rá ter
uma im por tân cia cres cen te nes ses pa í ses nos pró xi-
mos anos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Se na dor Pa u lo Paim, con for me a sua so li ci ta ção de
que seu dis cur so seja con si de ra do como lido, 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 Val dir Ra upp.
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, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, olha va
para a tri bu na quan do V. Exª es ta va fa lan do, mas não
era com pres sa, pois ain da es ta va no ho rá rio e eu sa -
bia que da ria tem po, como deu, até para o Se na dor
Pa u lo Paim fa zer seu pro nun ci a men to an tes de mim.
Na ver da de, eu es ta va pres tan do aten ção na his tó ria
bo ni ta de Mato Gros so e da sua Ca pi tal, Cu i a bá, lem -
bran do que o meu Esta do, Ron dô nia, é fi lho de Mato
Gros so. Por que Ron dô nia foi, ini ci al men te, Ter ri tó rio
do Gu a po ré, des mem bran do-se da Pro vín cia do Mato 
Gros so, pos te ri or men te, trans for ma do em Ter ri tó rio
de Ron dô nia e, há 24 anos, trans for ma do em Esta do.
Então, Se na do ra, eu es ta va gos tan do do seu pro nun-
ci a men to, re lem bran do a his tó ria bo ni ta que tem Mato 
Gros so, um Esta do an ti go da nos sa Fe de ra ção.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ins ti tu to
da me di da pro vi só ria foi con ce bi do pelo le gis la dor
cons ti tu ci o nal ori gi ná rio para pos si bi li tar ao Po der
Exe cu ti vo ra pi dez para agir, como pro du tor de nor -
mas le ga is de vi gên cia ime di a ta, nos ca sos de ur gên-
cia e re le vân cia.

As duas pa la vras, ur gên cia e re le vân cia, re fe-
rem-se a si tu a ções de emer gên cia, nas qua is o trân si-
to de uma pro po si ção ao lon go dos trâ mi tes do pro -
ces so le gis la ti vo or di ná rio le va ria a uma per da de
tem po que po de ria com pro me ter a ação.

Sa be mos quan to esse dis po si ti vo so freu abu sos
des de a pro mul ga ção da Car ta de 1988. Tan to é con -
sen su al a idéia de que hou ve ex ces so, que foi ne ces-
sá rio fa zer apro var, por este Con gres so Na ci o nal, a
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, para res trin gir sua uti li-
za ção.

Por se rem, por sua pró pria de fi ni ção, re le van tes
e ur gen tes e por “tran ca rem” a pa u ta do Con gres so,
as me di das pro vi só ri as me re cem aten ção es pe ci al.
Pre ci sam ser vo ta das com ce le ri da de, quer a de ci são
do Po der Le gis la ti vo seja por sua re je i ção, quer seja
por sua apro va ção, que pode ser in te gral ou com
emen das – não im por ta, o fato é que ur gên cia e re le-
vân cia exi gem ra pi dez e de ci são.

Por es sas ra zões, pen so que cabe às Li de ran-
ças par ti dá ri as, e par ti cu lar men te à do Go ver no, a
bus ca de acor dos po lí ti cos para a vo ta ção a mais ime -
di a ta pos sí vel das me di das pro vi só ri as pen den tes e
das que vi e rem a ser edi ta das. Tra ta-se de uma ques -
tão de res pon sa bi li da de po lí ti ca pe ran te a Na ção bra -
si le i ra e pe ran te as Uni da des Fe de ra das, que este
Con gres so re pre sen ta.

Na ção cu jos ci da dãos em gran de par te vive na
mi sé ria, à es pe ra da re den ção eco nô mi ca que lhes
pro pi ci a rá os em pre gos tão ne ces sá ri os à ob ten ção
da au to no mia e da dig ni da de hu ma na; Uni da des Fe -
de ra das – Esta dos e Mu ni cí pi os – que, in ca pa zes de
pro mo ver au to no ma men te o seu de sen vol vi men to e a 
con se qüen te pro mo ção do em pre go para seus ha bi-
tan tes, li mi ta dos que es tão pe las res tri ções or ça men-
tá ri as e pelo já lon go con tex to de cri se eco nô mi ca, vi -
vem de pi res na mão, de pen den tes das mi ga lhas que
a União lhes re pas sa por meio das trans fe rên ci as
cons ti tu ci o na is  os Fun dos de Par ti ci pa ção.

É nes se con tex to de ur gên cia so ci al e de res -
pon sa bi li da de po lí ti ca que de se jo cha mar a aten ção
de meus ilus tres Pa res para a ne ces si da de da vo ta-
ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 10/2001, ori gi-
na do a par tir da dis cus são em Co mis são Mis ta do
Con gres so Na ci o nal, da Me di da Pro vi só ria nº
2.166-67/2001, que, en tre ou tras pro vi dên ci as, al te ra

de ter mi na dos dis po si ti vos do Có di go Flo res tal vi gen-
te.

Tra ta-se de Pro po si ção Le gis la ti va que, des de
seu en vio ao Con gres so, vem sen do ob je to de mu i ta
po lê mi ca e de mu i ta, mu i ta de sin for ma ção.

De fato, o des co nhe ci men to to tal da re a li da de,
no ta da men te da que la re la ti va à Ama zô nia, mar ca
essa Me di da Pro vi só ria des de as ex po si ções de mo ti-
vos apre sen ta das pe los ór gãos do Po der Exe cu ti vo
que a ela bo ra ram, para co me çar, a EM nº 001, de 25
de ju lho de 1996, que acom pa nhou a pri me i ra edi ção
des sa MP, é de uma su per fi ci a li da de e de uma ir res-
pon sa bi li da de ver da de i ra men te cri mi no sas, para
uma pro po si ção le gis la ti va de sua im por tân cia. É su fi-
ci en te di zer que se re su me a qua tro pa rá gra fos, ne -
nhum dos qua is ul tra pas sa as seis li nhas de tex to, nos 
qua is são en fi le i ra dos os mais ba na is dos cha vões
am bi en ta lis tas, sem qual quer men ção às enor mes di -
fe ren ças eco nô mi cas, de mo grá fi cas e am bi en ta is en -
tre as di ver sas re giões de nos so País.

Mais tar de, aos 7 de ju nho de 2001 – pas sa dos
qua se 5 anos, o que dá bem a me di da do quan to te -
mos le va do a sé rio as tais “ur gên cia” e “re le vân cia” –,
foi acres cen ta do um “pen du ri ca lho” à me di da pro vi só-
ria: um novo ar ti go que vi sa va a ga ran tir apor tes fi -
nan ce i ros a pro je tos in se ri dos no Pro gra ma Pi lo to
para a Pro te ção das Flo res tas Tro pi ca is do Bra sil, que 
en tão se en con tra vam pre ju di ca dos pela apro va ção
da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal e pela Lei Orça-
men tá ria da que le ano.

Esse epi só dio é re pre sen ta ti vo da con fu são que 
pro vo ca essa “ro la gem” das MPs, esse per pé tuo adi -
a men to de sua vo ta ção.

Afi nal, foi a de mo ra do Con gres so na de ci são
que le vou ao au men to da com ple xi da de da ma té ria,
com a in clu são des se tipo de “apên di ce” ad hoc mo ti-
va dor da ela bo ra ção de uma Expo si ção de Mo ti vos
adi ci o nal, do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, que fi gu ra
apa ren te men te des co ne xa no avul so que con tém a
me di da pro vi só ria, po den do fa zer um le i tor mais de -
sa ten to per gun tar-se: “ o que isso está fa zen do
aqui?”.

O pro ble ma é que a de sin for ma ção, que co me-
ça no Po der Exe cu ti vo Fe de ral, ela bo ra dor da me di da
pro vi só ria, não pára por aí. Ela ga nhou con tor nos de
es cân da lo quan do a di vul ga ção ao pú bli co em ge ral
de sua dis cus são nes te Con gres so Na ci o nal fi cou
nas mãos de or ga nis mos sen sa ci o na lis tas e alar mis-
tas que acu sam uma su pos ta ban ca da da moto-ser ra
de que rer mo di fi car a lei pro pos ta, no sen ti do de per -
mi tir a in dis cri mi na da de vas ta ção da flo res ta. Con se-
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qüên cia: uma chu va de men sa gens pa dro ni za das, ex -
tre ma men te atre vi das, vem se gui da men te abar ro tan-
do as ca i xas de cor re io ele trô ni co dos mem bros do
Con gres so Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que re-
mos tam bém a pre ser va ção do meio am bi en te. Qu an-
do go ver na dor do meu Esta do, ela bo ra mos um pro je-
to de zo ne a men to agro e co nô mi co e eco ló gi co que vi -
sa va à de li mi ta ção das ter ras uti li za das para a pro du-
ção e as que de vi am ser pre ser va das. Esse zo ne a-
men to foi o pri me i ro do Bra sil a ser apro va do, o do
Esta do de Ron dô nia, fi nan ci a do pelo Ban co Mun di al,
pelo Go ver no Fe de ral e com a con tra par ti da do Go-
ver no do Esta do.

Qu e re mos a pre ser va ção do meio am bi en te do
Bra sil, e, por con se qüên cia, do nos so Esta do, Ron dô-
nia, mas que re mos tam bém a sub sis tên cia do ho-
mem, do nos so povo que lá ha bi ta e que re ce beu as
ter ras do Incra há 30, 40 anos, com a pro mes sa de
que po de ria des ma tar até 50% de suas ter ras para o
sus ten to de suas fa mí li as,

O que ve mos hoje é que, por meio de pres sões
de am bi en ta lis tas, o Go ver no Fe de ral do pas sa do
emi tiu uma me di da pro vi só ria – que até cha mo de ir -
res pon sá vel, por fal ta de co nhe ci men to, tal vez não
co nhe ces se o zo ne a men to de Ron dô nia –, di zen do
que dali para fren te ape nas 20% das ter ras de ve ri am
ser apro ve i ta das para a pro du ção e aque les que ha vi-
am des ma ta do 50% das ter ras de ve ri am re flo res tar
30% des se to tal.

Ora, se no pas sa do o Incra e o Mi nis té rio da Re -
for ma Agrá ria dis tri bu í ram a ter ra, afir man do que os
pro du to res po de ri am der ru bar, apro ve i tar e usar o
solo até 50%, por que de po is se diz que tudo é di fe-
ren te e não pode ser mais como an tes de vi do a uma
me di da pro vi só ria, que não é nem lei – quer di zer, tem 
for ça de lei por que foi apro va da pelo Con gres so Na ci-
o nal a emis são das me di das pro vi só ri as –, pois ain da
de ve rá ser apro va da nes ta Casa e na Câ ma ra dos
De pu ta dos?

É por isso que está bri gan do a Ban ca da de Ron -
dô nia: eu, o Se na dor Amir Lan do, os De pu ta dos Con -
fú cio Mou ra e Ma ri nha Ra upp e tan tos ou tros De pu ta-
dos Fe de ra is. Cre io que a Ban ca da do PT – a Se na-
do ra Fá ti ma Cle i de e os De pu ta dos Edu ar do Val ver de
e Ansel mo de Je sus Abreu – tam bém deva en cer rar
fi le i ra jun to co nos co na guer ra, não a do Ira que, para
ce i far vi das, mas na da MP nº 2.166, para de vol ver a
dig ni da de ao povo de Ron dô nia e aos nos sos pe que-
nos pro du to res. Mais de 80 mil pe que nos pro du to res
es tão amar gan do essa me di da pro vi só ria sem con se-
guir no Basa, no Ban co da Ama zô nia, no Ban co do

Bra sil ou na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, ti rar um pe-
que no fi nan ci a men to para sua pro du ção pois es tão
im pe di dos por que não con se guem o al va rá am bi en-
tal, a li cen ça do IBAMA para fi nan ci a men to.

Con tu do, além da ig no rân cia do Go ver no da
União e da má-fé de cer tas or ga ni za ções não-go ver-
na men ta is su pos ta men te de di ca das à ca u sa am bi en-
tal, o povo da Ama zô nia pre ci sa en fren tar tam bém a
de li be ra da fal si da de de po lí ti cos da re gião, ávi dos por 
vo tos, mas nem sem pre mu i to ho nes tos em suas de -
cla ra ções aos ele i to res.

Meu pre de ces sor na re pre sen ta ção ron do ni en-
se nes ta Casa, o ex-Se na dor Mo re i ra Men des, por
exem plo, fez pu bli car pela Se cre ta ria Espe ci al de Edi -
to ra ção e Pu bli ca ções des ta Casa, um fo lhe to in ti tu la-
do, pre ci sa men te, Ven ce mos a ba ta lha: MP nº 2166 –
uma men ti ra –, em que se van glo ri a va de ha ver sido
con se gui da, por meio da re ti ra da da MP e da as si na-
tu ra, por par te do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, do De cre to de nº 4.297, a ga ran tia dos in te res-
ses do povo de Ron dô nia quan to às re gras para a ex -
pan são da área agrí co la.

Ora, isso não cor res pon de à ver da de, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res. De fato, o con trá rio é
que se ve ri fi ca. O De cre to 4.297 não fez mais que es -
ta be le cer os cri té ri os para a ela bo ra ção, pe los Esta -
dos, de seus Zo ne a men tos Eco ló gi co-Eco nô mi cos
(ZEEs) e flo res ta is, não im pli can do, pro pri a men te,
que a MP 2166-67 fi que pre ju di ca da. Ela con ti nua em
vi gor.

Me re ce men ção, aliás, o fato de que Ron dô nia
apre sen tou, en tre to dos os Esta dos, o pri me i ro e mais 
por me no ri za do Zo ne a men to Eco ló gi co-Eco nô mi co,
com ma pas em es ca la ma i or que os dos que o fi ze-
ram em se gui da.

Acon te ce que o tex to ori gi nal da me di da pro vi-
só ria foi subs ti tu í do, por de ci são da Co mis são Mis ta
do Con gres so Na ci o nal en car re ga da de sua aná li se,
pelo Pro je to de Con ver são de nº 10, de 2001, que –
este sim – leva em con ta os Zo ne a men tos Eco ló gi cos
e Eco nô mi cos es ta be le ci dos pe los Esta dos. A apro-
va ção des se subs ti tu ti vo ga ran ti rá a obe diên cia aos
cri té ri os ade qua dos a cada uma das Uni da des Fe de-
ra das, por meio de seus zo ne a men tos.

Quem quer que leia o re la tó rio do PLV nº 10, de
2001 (Pa re cer nº 32, de 2001), ha ve rá de fi car im pres-
si o na do com a quan ti da de de se mi ná ri os e au diên ci-
as pú bli cas pro mo vi dos pela Co mis são Mis ta, du ran-
te os qua is fo ram re ce bi das su ges tões e re i vin di ca-
ções dos di ver sos seg men tos, tais como sin di ca tos
ru ra is, as so ci a ções de ex tra ti vis tas, tri bos in dí ge nas e 
até re pre sen tan tes de or ga ni za ções não-go ver na-
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men ta is, além de pa re ce res téc ni cos de ins ti tu i ções
como a Su dam, a Embra pa e das Se cre ta ri as Esta du-
a is de Agri cul tu ra e Meio Ambi en te dos vá ri os Esta -
dos.

Assim, ao con trá rio do que dis se ram Mo re i ra
Men des e o ex-Go ver na dor José Bi an co, na re cen te
cam pa nha ele i to ral, a as si na tu ra do De cre to nº 4.197
não re pre sen ta o fim da luta con tra a in ter fe rên cia
des ca bi da da União na de fi ni ção de como cada Esta -
do deve cu i dar da pre ser va ção de seu am bi en te. Pois, 
lon ge de ha ver sido re ti ra da, a MP, ago ra PLV, con ti-
nua em tra mi ta ção, su je i ta ain da a al te ra ções que po -
dem até res ti tu ir seu tex to ori gi nal, em que se obri gam
os pro pri e tá ri os ru ra is a man te rem 80% de suas gle -
bas como re ser va am bi en tal, in de pen den te men te da
re gião onde se lo ca li zem.

Sim, Srªs. e Srs. Se na do res, a dis cus são pode
até vol tar a seu iní cio, por que, com uma nova ad mi-
nis tra ção em Bra sí lia, as for ças da ig no rân cia e do
alar mis mo am bi en tal xi i ta po dem sen tir-se es ti mu la-
das a vol tar à car ga e im por uni ver sal men te aque la
obri ga ção ab sur da de guar dar 80% de qual quer pro -
pri e da de da re gião para fins de re ser va flo res tal.
Absur da, faço ques tão de en fa ti zar, por que im pli ca rá
a im pos si bi li da de de pro pri e tá ri os ru ra is, mes mo de
áre as da Re gião Ama zô ni ca nas qua is não há flo res-
ta, uti li za rem suas ter ras com fins pro du ti vos.

Essa pre ten são de pa dro ni zar um úni co tra ta-
men to para toda a re gião só pode re ce ber apo io dos
bra si le i ros de ou tras re giões, que en vi am men sa gens
de sa fo ra das aos Par la men ta res, por que é gran de e
ge ne ra li za da a ig no rân cia a res pe i to de nos sa re gião,
de sua di ver si da de de pa i sa gens e de sua ne ces si da-
de de de sen vol vi men to.

Só ace i ta mos, em Ron dô nia, crí ti cas ou im po si-
ção de re gras am bi en ta is em nos so Esta do aos que
fo rem vi si tá-lo e co nhe cer de per to sua re a li da de. Não 
va mos ace i tar que pes so as do Sul, Su des te ou Nor -
des te pre ten dam im por re gras em nos so Esta do, pois
não co nhe cem a si tu a ção dos pro du to res de Ron dô-
nia.

Tal vez o Acre, o Ama pá ou o Ama zo nas te nham
vo ca ções e pro je tos di fe ren ci a dos para o uso do solo.
Mas em Ron dô nia, onde, como dis se no iní cio, fo ram
as sen ta dos pelo Incra 80 a 90 mil pe que nos pro du to-
res, não po de mos ace i tar que fa çam re tor nar o tem po
di zen do-lhes que têm de pre ser var 80% de suas pro -
pri e da des.

É em res pe i to à ur gên cia, para os ha bi tan tes da
Ama zô nia, da so lu ção des se pro ble ma dos li mi tes
para a ex plo ra ção das pro pri e da des ru ra is da re gião,
e em res pe i to à re le vân cia da ne ces si da de de pôr fim

à mi sé ria do povo, ur gên cia e re le vân cia que, de fato,
jus ti fi cam a edi ção de uma Me di da Pro vi só ria, que
con cla mo o Con gres so Na ci o nal a vo tar o quan to an -
tes, com os acor dos que se fi ze rem ne ces sá ri os, o
PLV nº 10, de 2001. 

É o mí ni mo que de ve mos de res pe i to ao povo e
aos Esta dos da Ama zô nia, que nos en vi a ram a Bra sí-
lia para re pre sen tá-los É o mí ni mo de res pe i to que de -
ve mos à Cons ti tu i ção e ao nos so de ver, como Par la-
men ta res, de de fen der sua cláu su la pé trea de fe de ra-
ti vis mo e au to no mia dos Esta dos, além dos prin cí pi os
de li ber da de dos ci da dãos.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Val dir Ra-
upp, a Sra. Serys Slhes sa ren ko, su plen te de 
Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pelo Sr. Mão San ta.

Du ran te o dis cur so do Sr. Val dir Ra-
upp, 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. Au gus-
to Bo te lho.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá, como 
Lí der.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Como Lí -
der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, pri me i ro, que ro re gis trar a
mi nha sa tis fa ção em ver V. Exª, Se na dor Au gus to Bo -
te lho, de Ro ra i ma, pre si din do a ses são do Se na do
Fe de ral. É uma sa tis fa ção mu i to gran de par ti ci par
des ta ses são.

Pedi a pa la vra para fa zer um re gis tro rá pi do e
um ape lo ao Go ver no Fe de ral. A guer ra do Ira que já
está se con su man do. Os Esta dos Uni dos já ocu pa-
ram Bag dá. A ex pec ta ti va de de sas tre am bi en tal, por
con ta da que i ma de po ços de pe tró leo, uma ex pec ta ti-
va que ele vou o pre ço do pe tró leo, já se di zi mou. Não
hou ve os con fli tos que se es pe ra va que exis tis sem
por con ta des sa ação. Por tan to, com uma so lu ção
sen do en ca mi nha da para a guer ra do Ira que, já se
viu, a par tir de on tem, uma gran de que da no pre ço
mun di al do bar ril de pe tró leo. O pe tró leo, on tem, já foi
a US$27 o bar ril – uma que da bas tan te gran de.

Por que faço essa ob ser va ção, Sr. Pre si den te?
Para di ri gir um ape lo ao Pre si den te da Pe tro bras, ao
Pre si den te José Edu ar do Du tra, ex-Se na dor des ta
Casa, à Mi nis tra Dil ma Rous seff e ao Pre si den te Lula
para que, efe ti va men te, com essa ba i xa no pre ço do
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pe tró leo, pos sam re du zir o pre ço do com bus tí vel e do
gás de co zi nha.

Na se ma na pas sa da, o Go ver no do Pre si den te
Lula já ba i xou o pre ço da ga so li na de avião e do gás
para as in dús tri as. Ora, é im por tan te ba i xar o pre ço
da ga so li na de avião? É. É im por tan te ba i xar o pre ço
do gás para as in dús tri as? Tam bém é. Mas eu di ria
que, na es ca la de pri o ri da des so ci a is, nes te País, se -
ria, tal vez, mais im por tan te ba i xar o pre ço do gás de
co zi nha ven di do ao ci da dão, à fa mí lia bra si le i ra, e ba i-
xar o pre ço do óleo di e sel que, efe ti va men te, trans-
por ta car gas e pas sa ge i ros no nos so País.

Por tan to, fica aqui o ape lo para que o Go ver no
Fe de ral es tu de e aja ime di a ta men te, ba i xan do o pre -
ço des ses pro du tos que ain da não ti ve ram a sua re du-
ção efe ti va da por con ta da di mi nu i ção do pre ço mun -
di al do bar ril de pe tró leo.

Faço esse ape lo por que en ten do que seja uma
ação im por tan te para a po pu la ção, prin ci pal men te a
mais po bre do nos so País. Te nho cer te za de que o
Pre si den te Lula, a Mi nis tra Dil ma Rous seff e o Pre si-
den te da Pe tro bras, José Edu ar do Du tra, te rão a sen -
si bi li da de ne ces sá ria de tra tar a po pu la ção mais ca -
ren te da for ma como es tão tra tan do os em pre sá ri os,
quer de avião, quer das in dús tri as que con so mem
gás.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -

ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Mão San ta pelo
tem po que res ta da ses são.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, se for pos sí vel, eu gos ta ria de fa zer
uma co mu ni ca ção ina diá vel, após o pro nun ci a men to
do Se na dor Mão San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te Au gus to Bo te lho, Se na dor por Ro ra i ma, Srªs e
Srs. Se na do res, te les pec ta do res da TV Se na do, hoje
foi um dia de mu i ta gran de za, nes ta Casa, em uma
das Co mis sões mais im por tan tes, a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos – CAE –, por ins pi ra ção do Se -
na dor Le o nel Pa van – e como está es cri to no Li vro de
Deus: “Os úl ti mos se rão os pri me i ros”;  Le o nel Pa van
foi um dos úl ti mos que che gou aqui, pelo in ci den te
que so freu em sua co lu na cer vi cal – foi cri a da uma
das mais im por tan tes sub co mis sões. E o re le vo foi tão 
gran de que um qua dro vale por dez mil pa la vras. Per -
ten ço a ou tras sub co mis sões; como o emi nen te Pre -
si den te, Au gus to Bo te lho, faço par te da Sub co mis são
de Sa ú de. Mas, hoje, vi o en tu si as mo, uma fes ta de
gran de re per cus são na ins ta la ção e pos se dos mem -

bros da Sub co mis são de Tu ris mo, in clu si ve com a
pre sen ça de S. Exª o Sr. Mi nis tro do Turis mo, Wal fri do
Ma res Guia. Foi ele i to Pre si den te o Se na dor Pa u lo
Octá vio, de Bra sí lia, e Vice-Pre si den te, o Se na dor Le -
o nel Pa van. E S. Exª teve essa ins pi ra ção gra ças a
sua ori gem.

Se na dor Le o nel Pa van, co nhe ci sua en can ta do-
ra ci da de, o Bal neá rio Cam bo riú. Qu an do Go ver na-
dor do Pi a uí, fui ao seu Esta do, pre ci sa men te à ci da-
de de Gas par, bus car uma gran de em pre sa que era a
Ce val, hoje é a Bun ge mul ti na ci o nal, para fa zer no sul
do Pi a uí uma gran de em pre sa de be ne fi ci a men to de
soja, uma em pre sa de uns qua tro cen tos mi lhões de
dó la res, que tra duz o de sen vol vi men to e a ri que za do
Pi a uí hoje. Mas vi sua ci da de e fi quei en can ta do. Co -
nhe ço meio mun do: co nhe ço Can cun, as pra i as de
Cuba, Mi a mi, Ba ha mas, mas nos en can tou o Bal neá-
rio Cam bo riú, hoje um pon to tu rís ti co dos mais im por-
tan tes, além de uma ci da de bem cu i da da, de que o
nos so Se na dor foi Pre fe i to por três ve zes. Esse é um
cur rí cu lo raro, que ates ta a apro va ção de V. Exª, que é 
um ho mem ex pe ri en te e que de sen vol veu lá na sua
ci da de um gran de en tre pos to de tu ris mo no Bra sil; V.
Exª trou xe essa idéia que ser vi rá ao País.

Nes sa Sub co mis são de Tu ris mo, en tre seus
mem bros, há cin co Se na do res que já fo ram Go ver na-
do res de Esta do.

Hoje, o tu ris mo tem de ser de sen vol vi do por to -
dos os go ver nos in te li gen tes, por que ele cria em pre-
gos e gera ren da. E o mais im por tan te é que, por meio 
dele, tam bém bus ca mos a fe li ci da de.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho. Fa zen-
do soar a cam pa i nha.) – Se na dor Mão San ta, in ter-
rom po V. Exª para pror ro gar a ses são por mais dez
mi nu tos, sen do que se rão cin co mi nu tos para V. Exª e
cin co mi nu tos para o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ce-
mos, Sr. Pre si den te.

Então, cri ou-se essa sub co mis são, que é mu i to
opor tu na. Bas ta ria di zer que um qua dro vale por dez
mil pa la vras – sa be do ria de Con fú cio. Como o Bra sil
pre ci sa des sa sub co mis são para es ti mu lar o tu ris mo?

Em pri me i ro lu gar, te mos a Argen ti na que, com
to dos os pro ble mas por que pas sa, so men te Bu e nos
Ai res re ce be mu i to mais tu ris tas que o nos so Bra sil. O 
Mi nis tro so nha que, no fim do atu al Go ver no, es ta re-
mos re ce ben do oito mi lhões de vi si tan tes por ano. Pa -
í ses como Fran ça, Espa nha, Itá lia e os Esta dos Uni -
dos re ce bem cin qüen ta mi lhões de tu ris tas.

Par ti cu lar men te nos en can ta Cam bo riú por que
igual a ela só o Pi a uí. Pen so que Deus, que fez o mun -
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do em sete dias, gas tou uns três fa zen do o Pi a uí. O
seu li to ral é pe que no, 66Km de pra ia. Esse li to ral, que
era do Ce a rá no iní cio da his tó ria, foi tro ca do por uma
ci da de, Cra te ús. São 66Km de ver des ma res bra vi os,
bran cas du nas, ven tos que nos aca ri ci am, sol que
nos tos ta, rios que nos abra çam. E o rio Par na í ba, o
se gun do ma i or rio do Nor des te, de po is de per cor rer
1.458Km nos se pa ran do do Ma ra nhão – o Pre si den te
Sar ney diz que ele faz é unir os dois Esta dos –, lan -
ça-se no mar de uma for ma di fe ren te, não como o rio
Ama zo nas, úni co, mas abrin do-se, lem bran do a le tra
gre ga del ta. Deus só quis fa zer isso três ve zes no
mun do: uma na Áfri ca, com o rio Nilo; ou tro é o rio Me -
con gue, em guer ra; e no Pi a uí, che io de amor. Ele se
abre em cin co rios, mais ou me nos lem bran do uma
mão, com cer te za, san ta. Na sua si nu o si da de, faz
nas ce rem 78 ilhas. Esse é o del ta que eu vos con vi do
a co nhe cer.

E o Pi a uí tem mais. A nos sa ca pi tal é di fe ren te, é 
me so po tâ mi ca. Tam bém não é como Bag dá, não tem
Sad dam; ela é cris tã. A pri me i ra Ca pi tal pla ne ja da
des te País foi Te re si na, que tem 152 anos, e ser viu de 
ins pi ra ção para a cri a ção de Belo Ho ri zon te, de Go iâ-
nia, de Bra sí lia e de Pal mas. É uma ci da de mo der na e 
avan ça da.

E no sul do Esta do, para quem gos ta do tu ris mo
cul tu ral, pa le on to ló gi co e ar que o ló gi co, há a cha ma-
da Ser ra da Ca pi va ra, onde es te ve a pes qui sa do ra
Nié de Gu i don, com uma equi pe de Pa ris, de Sor bon-
ne, para des cre ver as ins cri ções ru pes tres, que, se -
gun do di zem, da tam de 30 a 40 mil anos, ou mais. É
tida como o ber ço do ho mem ame ri ca no. Tan to que os 
ban cos in ter na ci o na is Bid e Bird fi ze ram na Ser ra da
Ca pi va ra, na ci da de de São Ra i mun do No na to, o Mu -
seu do Ho mem Ame ri ca no, de gran de im por tân cia. E
o Mi nis tro do Tu ris mo trans for ma o ae ro por to que nós
cons tru í mos num gran de ae ro por to in ter na ci o nal, tal
a pers pec ti va des se tipo de tu ris mo cul tu ral.

Esses são al guns atra ti vos do Pi a uí. E des ta ca-
mos aqui lo que é mais im por tan te: a gen te do Pi a uí.

Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Le o nel Pa -
van.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Se na dor
Mão San ta, é uma hon ra mu i to gran de par ti ci par do
pro nun ci a men to de V. Exª. Qu an do falo so bre o nos so
tra ba lho no Se na do, to dos em San ta Ca ta ri na re fe-
rem-se aos pro nun ci a men tos de V. Exª, por sua sin ce-
ri da de, por suas pa la vras e pela for ma elo qüen te com
que de mons tra todo o seu sen ti men to. V. Exª tem mu i-
to amor pelo Pi a uí, pois fala com o co ra ção, emo ci o-
nan do-se ao ci tar o seu Esta do. Cer ta men te, o povo
do Pi a uí tem um ca ri nho mu i to gran de por V. Exª, que

fez, faz e con ti nu a rá fa zen do mu i to por aque le Esta do.
O mes mo amor que V. Exª tem pelo Pi a uí te mos nós
por San ta Ca ta ri na, um Esta do di ver si fi ca do em to das
as áre as pro du ti vas, prin ci pal men te na área do tu ris-
mo. Tam bém te mos esse amor por Bal neá rio Cam bo-
riú. Pro pu se mos a cri a ção da Sub co mis são de Tu ris-
mo no Se na do, com o apo io do nos so ami go, o tão co -
nhe ci do Se na dor Pa u lo Octá vio, que pre si di rá a Sub -
co mis são por três me ses – de po is in ter ca la re mos a
Pre si dên cia –, por que este País ain da não acor dou
para a ati vi da de do tu ris mo. Meu que ri do ami go Se na-
dor Mão San ta, quan do fui De pu ta do Fe de ral, tam-
bém pro pu se mos a cri a ção da Sub co mis são de Tu ris-
mo. Aqui lo que é des ti na do, do nos so Orça men to,
para in ves ti men to no tu ris mo in ter no, aqui lo que é
des ti na do às re giões bra si le i ras para o de sen vol vi-
men to do tu ris mo, é me nor do que o in ves ti men to que
Can cun e Aru ba fa zem em nos so País para le va rem
tu ris tas bra si le i ros para lá. Este País ago ra está acor -
dan do, mas ain da não como deve, jus ta men te nes se
se tor. Uma das ma i o res in dús tri as do mun do é o tu ris-
mo. Con tu do, o Bra sil fica tra ba lhan do em in cen ti vos
para in dús tri as mon ta do ras de ve í cu los e ou tras co i-
sas mais, sem in ves tir na ma i or in dús tria, que é o tu -
ris mo. É pre ci so dar in cen ti vos, for ta le cer in ves ti men-
tos com re la ção a quem in ves te em equi pa men tos tu -
rís ti cos. Este Bra sil pre ci sa tra ba lhar com par ce ri as,
seja com em pre sas, seja com Mu ni cí pi os ou Esta dos.
Hoje ain da exis te o in di vi du a lis mo. Cada um tra ba lha
da for ma que pode. O Pi a uí e San ta Ca ta ri na po dem
ser ven di dos em con jun to, na Espa nha, na Ale ma nha,
na Itá lia, nos Esta dos Uni dos, en fim, no mun do. Pode
ven der-se este Bra sil por in te i ro, mas ven dem-no fa ti-
a do, sem apro ve i tar seu enor me po ten ci al. Quem vem 
do Exte ri or quer co nhe cer o Bra sil in te i ro, e é pre ci so
pro por ci o nar a es ses tu ris tas boa in fra-es tru tu ra. Por
isso, essa Sub co mis são, com cer te za, dis cu ti rá o tu -
ris mo em nos so Bra sil. Eu, par ti cu lar men te, dis cu ti rei
mu i to a ques tão do ca len dá rio es co lar. Lá no Nor te e
Nor des te, meu que ri do ami go, Se na dor Mão San ta, o
ve rão é o ano todo. Em San ta Ca ta ri na, há três me ses
ape nas de tem po ra da. Qu an do a tem po ra da está no
pico, ini ci am-se as au las, an tes do car na val, o Esta do
se es va zia, to dos vão em bo ra, as em pre sas vão fa lin-
do, os co mér ci os vão fe chan do. Até exis te uma ex-
pres são: “lá ti nha” – “lá ti nha” um co mér cio, “lá ti nha”
uma loja, “lá ti nha” um res ta u ran te. Os es ta be le ci-
men tos du ram só um mês, um mês e meio, e aca bam
sur gin do pro ble mas. Então, é ne ces sá rio que o País,
so bre tu do o cen tro, Bra sí lia, nós, aqui da Sub co mis-
são, pas se mos a dis cu tir um tu ris mo por in te i ro, ve ri fi-
can do como se tra ba lha no Pi a uí, em For ta le za, em
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Sal va dor, em Bra sí lia, mas tam bém como se tem que
tra ba lhar no Esta do de San ta Ca ta ri na. E pro po rei, na
nos sa Sub co mis são de Tu ris mo, um es tu do so bre o
ca len dá rio es co lar. Agra de ço a V. Exª por po der par ti-
ci par do seu pro nun ci a men to com o apar te. San ta Ca -
ta ri na e mi nha que ri da ci da de Bal neá rio Cam bo riú
de vem mu i to a V. Exª pe los elo gi os que aca bou de re -
fe ren dar. Mu i to obri ga do.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Se na dor Le -
o nel Pa van, agra de ço a sua par ti ci pa ção e ma ni fes to
o nos so re co nhe ci men to de que hoje V. Exª é o íco ne
des sa gran de ban de i ra de ri que za que é o tu ris mo.

Re lem bro aqui a cer te za e a con vic ção de to dos
so bre as pers pec ti vas in ve já ve is do Nor des te no de -
sen vol vi men to do tu ris mo. Há vá ri os Se na do res que
já go ver na ram Esta dos do Nor des te, to dos eles com
mu i to êxi to, como por exem plo os Se na do res Cé sar
Bor ges, Tas so Je re is sa ti, Ga ri bal di Alves Fi lho e eu. E 
eles fi ze ram mu i to: ho téis, as fal to, pon tes. Uma co i sa
eles não sa bem e não pu de ram fa zer: um Del ta com
78 ilhas, que Deus quis fa zer no Pi a uí.

Na re a li da de, dois ter ços das 78 ilhas do Del ta
per ten cem ao Ma ra nhão. A mais pro fun da no Atlân ti-
co, a Ilha do Caju, de uma fa mí lia in gle sa, é do Ma ra-
nhão. Mas a ci da de im por tan te é a ci da de de Par na í-
ba. Essa é a ca pi tal do Del ta. Para que V. Exªs acre di-
tem, nas ceu lá um des cen den te de in glês, Mr. Clark,
que foi Emba i xa dor des se País.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Se na-
dor, com li cen ça. Gos ta ria de pror ro gar a ses são por
dez mi nu tos, para que V. Exª con clua seu pro nun ci a-
men to e para que o Se na dor Edu ar do Su plicy fale
tam bém.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Esse Emba i-
xa dor, que vi veu nas ci da des mais im por tan tes do
mun do e que es ta va na Itá lia  para onde vai o nos so
Emba i xa dor Ita mar , teve um cân cer, re sol veu vol tar e
es cre veu suas me mó ri as. Ne las, ele di zia que 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 – esta úl ti ma a ca pi tal do Del ta. Foi o
Emba i xa dor Clark quem dis se isso, ele que co nhe ceu
o mun do; mas eu me con fes so “PT”: as ci da des mais
be las do mun do são Par na í ba e Te re si na, ca pi tal do
Pi a uí!

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Se na-
dor Su plicy, V. Exª tem a pa la vra, por cin co 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, ao fi nal
da ma nhã de hoje, par ti ci pei de uma au diên cia com o
Nún cio Apos tó li co Dom Lo ren zo Bal dis se ri, oca sião

em que lhe en tre guei có pia de re que ri men to já apro -
va do na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, com o pa re cer fa vo rá vel do Se na dor Tas so
Je re is sa ti, do PSDB do Ce a rá, as si na do por mim e
por mais de dez Se na do res. No re que ri men to, con cla-
ma mos Sua San ti da de, o Papa João Pa u lo II, a re u nir
as prin ci pa is li de ran ças re li gi o sas do mun do, se pos -
sí vel em Bag dá, se não, em Was hing ton ou Lon dres,
a fim de ten tar per su a dir os go ver nos das na ções en -
vol vi das nes se bár ba ro con fli to a en con tra rem um ca -
mi nho de paz.

Dom Lo ren zo Bal dis se ri con si de rou a pro pos ta
mu i to im por tan te. Se gun do suas pa la vras, tra ta-se de
ini ci a ti va que po de rá ser vis ta com se ri e da de pelo
Papa João Pa u lo II, pri me i ra men te por que o Papa tem 
mu i ta von ta de de vi si tar o Ira que. Du ran te o Ju bi leu do 
Ano San to, Sua San ti da de pen sou em ini ci ar sua vi si-
ta jus ta men te pela ci da de de Ur, onde Abraão nas ceu
e ini ci ou sua tra je tó ria, mas não pôde. O Papa foi ao
Mon te Si nai e em di ver sos lu ga res da Ter ra San ta na -
que le ano, mas não pôde ir ao Ira que, ape sar de ter
ex pres sa do uma von ta de mu i to gran de nes se sen ti do.
Em se gun do lu gar, Dom Lo ren zo res sal tou os es for-
ços do Papa João Pa u lo II em pro mo ver a paz. Nos
dias que an te ce de ram o con fli to, por exem plo, ini ci a-
do em 20 de mar ço úl ti mo, o Papa en vi ou os car de a is
da ma i or im por tân cia e ex pe riên cia para con ver sar
com o Pre si den te Pri me i ro Mi nis tro Sad dam Hous se-
in, no Ira que; com Tony Bla ir, no Re i no Uni do; com
Ge or ge W. Bush, nos Esta dos Uni dos. Para este úl ti-
mo país, en vi ou tam bém o ex-nún cio apos tó li co que
lá ha via exer ci do suas fun ções du ran te o tem po do
Pre si den te Ge or ge Bush, o pai. Ade ma is, nas vés pe-
ras do eclo dir da guer ra, Sua San ti da de re ce beu o
Vice-Pri me i ro Mi nis tro Ta riq Aziz, o Pre si den te Aznar, 
da Espa nha, e di ver sos ou tros che fes de Esta do, pre -
o cu pa dos com a eclo são da guer ra.

Dom Lo ren zo men ci o nou tam bém que João Pa -
u lo II, por duas ve zes, re u niu os prin ci pa is lí de res re li-
gi o sos na ci da de de Assis. A pri me i ra vez foi em 1987; 
a se gun da, no ano de 2000. Por tan to, a idéia de re u nir
os lí de res re li gi o sos para pro mo ver a paz se ria mu i to
con sis ten te com a pro po si ção, com o es for ço de es -
tan car essa guer ra que não faz sen ti do al gum.

Inclu si ve fui con ver sar com o Nún cio Apos tó li co
em com pa nhia do pro fes sor Ma hir Sa leh Hus se in –
nas ci do no Ira que, pro fes sor da Uni ver si da de de São
Pa u lo há 31 anos, for ma do nos Esta dos Uni dos,
pós-gra du a do no Mas sa chu setts Insti tu te of Tech no-
logy e com dou to ra men to em fí si ca. Ele inú me ras ve -
zes tem ido aos Esta dos Uni dos, pois tem um fi lho
nor te-ame ri ca no e uma fi lha bra si le i ra. Ele tem duas
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ir mãs vi ven do em Bag dá e di ver sos pri mos. Hoje ten -
ta mos fa lar com sua irmã, em Bag dá, e sim ples men te
a te le fo nis ta, em in glês, in for mou que “li ga ções te le fô-
ni cas não são per mi ti das para esse país”. Até duas
se ma nas atrás, ou logo an tes do eclo dir da guer ra, ele 
ha via con se gui do fa lar com sua irmã nor mal men te,
ago ra não pode mais, pois as li ga ções te le fô ni cas es -
tão in ter rom pi das.

O pro fes sor Ma hir Sa leh Hus se in in clu si ve in for-
mou que, en tre os prin ci pa is lí de res re li gi o sos, es tão
o lí der má xi mo dos mu çul ma nos shi i tas, o Sr. Mu ham-
mad Hus se in Fad hel-Alla, que vive no Lí ba no; o lí der
má xi mo dos mul çu ma nos su ni tas, o Grand Iman do
Azhar, Dr. Mu ham mad Sa yid Ta tawy, que vive no Ca i-
ro, Egi to. Ou tros lí de res im por tan tes que po de ri am re -
u nir-se se ri am, por exem plo, o lí der da Igre ja Angli ca-
na, Re ve ren do Ro wan Wil li ans, Arce bis po de Can ter-
bury, Ingla ter ra; o lí der dos Orto do xos Cris tãos da
Cons tan ti no pla, His Ho li ness Bart ho lo mew, Arce bis-
po de Cons tan ti no pla; e, cla ro, en tre es ses no mes es -
ta ria o Da lai Lama e ou tros, in clu si ve as prin ci pa is li -
de ran ças re li gi o sas evan gé li cas, pro tes tan tes, que,
nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, têm di a lo ga do com
o Pre si den te Ge or ge Wal ker Bush.

Eu ha via in for ma do ao Nún cio Apos tó li co que
esse re que ri men to se ria vo ta do na tar de de hoje.
Acre di ta va que se ria apro va do por una ni mi da de pe las
Srªs e Srs. Se na do res. Entre tan to, em vir tu de do tran -
ca men to da pa u ta por não ter mos exa mi na do e vo ta-
do to das as me di das pro vi só ri as, não pu de mos ain da
vo tar es ses re que ri men tos, por ques tões de nos so
Re gi men to. Espe ro que ama nhã haja o en ten di men to
de vi do para vo tar mos as me di das pro vi só ri as e, as-
sim, como está na pa u ta, acre di to que po de rão ser
vo ta dos es ses re que ri men tos.

Mas, de qual quer ma ne i ra, como o re que ri men-
to já foi apro va do pela Co mis são de Re la ções Exte ri-
o res por una ni mi da de, ava li ei que já po de ria en ca mi-
nhá-lo, pois, pro va vel men te, qua se que cer ta men te,
ele será apro va do por una ni mi da de pelo Ple ná rio,
para que seja en ca mi nha do ao Nún cio Apos tó li co,
que me agra de ceu pela vi si ta.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Os

Srs. Se na do res Pe dro Si mon, Val mir Ama ral 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. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, re cen te men te, uma im -

por tan te rede de co mu ni ca ção so ci al do Rio Gran de
do Sul es ti mu lou os ga ú chos a es co lhe rem, em uma
ele i ção, os mais des ta ca dos vul tos da his tó ria do nos -
so Esta do. Fo ram es pa lha das 360 ur nas pelo Esta do
e mais de um mi lhão e 700 mil pes so as par ti ci pa ram
da pro mo ção.

Entre os vin te mais des ta ca dos ci da dãos do Rio
Gran de do Sul, en con tra vam-se dois re li gi o sos: o car -
de al Dom Vi cen te Sche rer, que es te ve por trin ta e
qua tro anos à fren te da Arqui di o ce se de Por to Ale gre,
e  o pa dre  Ro ber to Lan dell de Mou ra.

O Pa dre Lan dell de Mou ra foi vo ta do prin ci pal-
men te em fun ção do tra ba lho ci en tí fi co que de sen vol-
veu ao lon go de sua vida nas áre as de te le gra fia e te -
le fo nia.

Já o car de al Dom Vi cen te Sche rer foi vo ta do
prin ci pal men te pelo seu fan tás ti co tra ba lho evan gé li-
co, cuja im por tân cia – seis anos de po is de sua mor te
– ain da não pode ser to tal men te ava li a da.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou
aqui, hoje, para fa lar jus ta men te de Dom Vi cen te
Sche rer, o mais des ta ca do lí der re li gi o so do nos so
Rio Gran de do Sul, cujo cen te ná rio de nas ci men to
trans cor reu no úl ti mo dia 5 de fe ve re i ro.

Ao lon go de seus 93 anos de vida, Dom Vi cen te
or de nou 491 sa cer do tes, cri ou 105 pa ró qui as e trans -
for mou a San ta Casa de Mi se ri cór dia de Por to Ale gre
– que es ta va em si tu a ção pré-fa li men tar – num dos
mais mo der nos e efi ci en tes hos pi ta is bra si le i ros.

Se gun do o jor nal Zero Hora, quan do o tes ta-
men to de dom Vi cen te Sche rer foi aber to, em 1996,
os ga ú chos des co bri ram que o car de al “não de i xa ra
mais bens ma te ri a is do que al guns li vros, uma ve lha
má qui na de es cre ver por tá til e meia dú zia de mó ve is”.

Se não de i xou bens, Dom Vi cen te cons tru iu –
ao lon go de seu epis co pa do – mu i tas ca sas para fa -
mí li as ca ren tes de Por to Ale gre, ao mes mo tem po em
que le va va con for to es pi ri tu al a um nú me ro in cal cu lá-
vel de fiéis.

Vi cen te Sche rer, o úni co car de al que o Rio
Gran de do Sul já teve, foi o mais novo de doze ir mãos
de uma fa mí lia de agri cul to res, de ori gem ale mã, do
mu ni cí pio de Bom Prin cí pio. Se gun do an ti gos mo ra-
do res da que la re gião, a fa mí lia Sche rer, aos do min-
gos, ti nha de acor dar às cin co ho ras para per cor rer
oito qui lô me tros até o tem plo, onde eram os pri me i ros
a che gar e os úl ti mos a sair da mis sa.

O me ni no Alfre do Vi cen te Sche rer in gres sou no
se mi ná rio aos 11 anos. Orde nou-se em abril de 1926.
De po is de for ma do, em Roma, re tor nou ao Esta do.
Em ju nho de 1946, foi es co lhi do se cre tá rio do en tão
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ar ce bis po de Por to Ale gre, dom João Bec ker. Seis
me ses de po is, em de zem bro da que le mes mo ano, foi
in di ca do ar ce bis po da ca pi tal ga ú cha. Em 28 de abril
de 1969, tor nou-se car de al. Apo sen tou-se em 1981,
aos 78 anos.

Em 1982, as su miu a pro ve do ria da San ta Casa
de Mi se ri cór dia de Por to Ale gre, que es ta va em si tu a-
ção caó ti ca, ame a ça da de fa lên cia. Mes mo achan do
que se ria mu i to di fí cil re ver ter aque la si tu a ção, dom
Vi cen te em pe nhou-se em sal var aque le hos pi tal.
Con se guiu apo io do go ver no do Esta do para le var
adi an te uma pro fun da re for ma ad mi nis tra ti va. Hoje,
gra ças em gran de par te à ges tão de dom Vi cen te, a
San ta Casa de Mi se ri cór dia é um hos pi tal mo de lar.
Há cer ca de um ano ina u gu rou o pri me i ro cen tro es -
pe ci a li za do em trans plan tes da Amé ri ca La ti na.

Em no vem bro do ano pas sa do, a San ta Casa de 
Mi se ri cór dia de Por to Ale gre – um com ple xo for ma do
por sete hos pi ta is, que tem 70 por cen to de seus tra -
ba lhos vol ta dos para o aten di men to de pa ci en tes do
Sis te ma Úni co de Sa ú de(SUS) – foi o pri me i ro hos pi-
tal a re ce ber o Prê mio Na ci o nal de Qu a li da de de
2002.

Ho mem se re no, mas de po si ções fir mes na de -
fe sa da fé ca tó li ca, que atu ou du ran te anos de in ten sa
efer ves cên cia po lí ti ca, Dom Vi cen te era um in te lec tu-
al re co nhe ci do. Fa la va flu en te men te ale mão, fran cês,
ita li a no e la tim.

Dom Vi cen te foi sem pre ali nha do en tre os in te-
gran tes da cha ma da ala con ser va do ra do cle ro. Via
com des con fi an ça a par ti ci pa ção de sa cer do tes em
ati vi da des po lí ti cas e ma ni fes ta va-se con tra as in cli-
na ções mar xis tas das co mu ni da des ecle si a is de
base.

Em re por ta gem que de di cou a Dom Vi cen te, no
dia 5 de fe ve re i ro, pelo trans cur so do seu cen te ná rio
de nas ci men to, o jor nal Zero Hora diz que o car de al
ga ú cho con quis tou a ad mi ra ção dos pa pas:

Pio XII qua li fi cou-o de “sá bio e dou to”. Pa u lo VI
di ri giu-se a ele como “ve ne rá vel ir mão”. O bis po dom
Antô nio Che u i che con ta que, ao vi si tar o Va ti ca no de -
po is da mor te de Sche rer, la men tou a per da di an te de
João Pa u lo II. “To dos os dias eu rezo ao car de al Sche -
rer”, res pon deu-lhe o Papa. 

Já em ar ti go pu bli ca do no Jor nal do Bra sil, de
22 de mar ço de 2003, in ti tu la do “Dom Sche rer, um
pon to de re fe rên cia”, diz o car de al Dom Eu gê nio Sal -
les: “Mais do que nun ca, quan do a so ci e da de é atin gi-
da pela de com po si ção mo ral, vi o lên ci as, cri me or ga-
ni za do, cor rup ção ad mi nis tra ti va e in se gu ran ça,
faz-se mis ter re cor dar fi gu ras que vi ve ram com hon ra-

dez, na fi de li da de a Deus e à pá tria. Enquan to, por to -
dos os me i os, pro vo ca-se a exal ta ção do mal, uma re -
a ção se im põe: cha mar a aten ção do pú bli co para o
fato de nem tudo ser ne ga ti vo. Re fi ro-me à aber tu ra,
em Por to Ale gre, do Ano Cen te ná rio do Nas ci men to
do Car de al Vi cen te Sche rer, por mu i tos anos ar ce bis-
po da Arqui di o ce se de Por to Ale gre e fa le ci do em 8 de 
mar ço de 1996”.

Mais adi an te, diz, ain da, o car de al Eu gê nio Sal -
les: “Toda a vida do car de al ar ce bis po de Por to Ale gre
foi um exem plo ad mi rá vel. Nem sem pre com pre en di-
do em suas po si ções re la ti vas ao re gi me mi li tar, agiu
sem pre com co e rên cia, de i xan do em se gun do pla no
o ju í zo que dele po de ri am fa zer. No cris tão fiel há uma 
pro fun da har mo nia en tre cor po e alma, com por ta-
men to so ci al e res pon sa bi li da de no mun do. Ela está
ex pres sa em São Pa u lo: ‘Não vos con for me is com
este mun do, mas trans for mai-vos pela re no va ção do
vos so es pí ri to, para que pos sa is dis cer nir qual é a
von ta de de Deus, o que é bom, o que lhe agra da, o
que é per fe i to’. Dom Sche rer se guiu fi el men te es sas
di re tri zes do após to lo”.

Obri ga do.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o novo edi tal de li -
ci ta ção das pla ta for mas P-51 e P-52, da Pe tró leo Bra -
si le i ro So ci e da de Anô ni ma (Pe tro bras), deve con sig-
nar a exi gên cia de que elas apre sen tem 75% de con -
te ú do na ci o nal. Nada mais acer ta do, a nos so ver,
para evi tar a con ces são de no vos pri vi lé gi os aos for -
ne ce do res es tran ge i ros de equi pa men tos, con for me
de nún ci as da Orga ni za ção Na ci o nal da Indús tria do
Pe tró leo (Onip).

Esse per cen tu al, a ser ob ser va do em to das as
en co men das, deve com pre en der a exe cu ção do pro -
je to de nova re fi na ria, que vem sen do pre ten di da, en -
tre ou tros, pe los go ver nos do Rio de Ja ne i ro, Per nam-
bu co, Ce a rá e Espí ri to San to.

Vale lem brar que, des de 1989, o Bra sil au men-
tou em 23,1% a sua ca pa ci da de de pro ces sa men to
de óleo, o equi va len te a mais do que o do bro da mé -
dia in ter na ci o nal. No en tan to, nes se pe río do, a Chi na
pas sou de 2,470 mi lhões para 5,402 mi lhões de bar -
ris-dia, e a Co réia de 800 mil para 2,316 mi lhões, pra -
ti ca men te tri pli can do seus par ques de re fi no.

Quer-se, com isso, re a fir mar a im por tân cia das
no vas re fi na ri as, e que o se tor in dus tri al bra si le i ro, ali -
a do à re co nhe ci da com pe ti ti vi da de dos for ne ce do res
na ci o na is, de têm o ní vel de tec no lo gia exi gi do por ini -
ci a ti va des se por te, pre en chen do, por tan to, as con di-
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ções in dis pen sá ve is a uma efe ti va par ti ci pa ção ma jo-
ri tá ria no pro je to.

A pro pó si to, o De pu ta do Fe de ral Fran cis co Dor -
nel les, com a ex pe riên cia do exer cí cio do car go de Mi -
nis tro da Fa zen da, alu de, em de po i men to re cen te
para O Glo bo, às cin co pla ta for mas que vão ser ad -
qui ri das pela Pe tro brás. Para Sua Exce lên cia, a fi na li-
da de de “uma em pre sa es ta tal não pode ser, ex clu si-
va men te, a ge ra ção de lu cro”.

Mais do que isso, ela é “um im por tan te e es tra té-
gi co ins tru men to de po lí ti ca de co mér cio ex te ri or, de
de sen vol vi men to tec no ló gi co e de pro mo ção cul tu-
ral”, as sim como meio efi caz de po lí ti ca in dus tri al.

Aduz o en tre vis ta do, com pro pri e da de, que “a
Cons ti tu i ção Bra si le i ra de 1988 obri ga va, nas com-
pras go ver na men ta is, a um tra ta men to pre fe ren ci al
para as em pre sas bra si le i ras”. Re vo ga da a dis po si-
ção, pas sou-se a en ten der, er ro ne a men te, “que o
Esta do não pode, nas suas com pras, es ta be le cer pre -
fe rên cia para em pre sas do mi ci li a das no País”.

O fato é, po rém, que a pre fe rên cia com pul só ria,
ao ter sido can ce la da do tex to cons ti tu ci o nal, não re -
dun dou em pro i bi ção. Des sa for ma, sem ne nhu ma
dú vi da, a pre fe rên cia deve ori en tar o pro ces so de li ci-
ta ção de que nos ocu pa mos nes ta opor tu ni da de.

Por isso, a opi nião ex pres sa se de mons trou fa -
vo rá vel ao de sen vol vi men to “de uma po lí ti ca ori en ta-
da no sen ti do de que a ma i or par te das com pras re fe-
ren tes às pla ta for mas seja efe tu a da de em pre sas do -
mi ci li a das no Bra sil”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vá ri as
em pre sas bra si le i ras os ten tam com pro va da ca pa ci-
da de para uma par ti ci pa ção mais ati va na cons tru ção
das pla ta for mas ma rí ti mas, que têm “peso re le van te
na ba lan ça co mer ci al”, à vis ta de en vol ver in ves ti men-
tos es ti ma dos em 2 bi lhões de dó la res e de pro mo ver
a ge ra ção de 20 mil em pre gos di re tos.

De todo o ex pos to, a nos sa in ter ven ção é no
sen ti do de re gis trar ve e men te ape lo à alta di re ção da
Pe tro brás, para que faça cons tar, obri ga to ri a men te,
do edi tal de li ci ta ção para a cons tru ção de no vas re fi-
na ri as, a pro ce den te e pa trió ti ca exi gên cia de que
elas apre sen tem nun ca me nos de 75% de con te ú do
na ci o nal.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –

Sr. pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o go ver no do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va apres sa-se em
re i vin di car para si os lou ros da me lho ra oca si o nal dos
in di ca do res eco nô mi cos na ci o na is. Ele de i xa de lado
o dis cur so es ca pis ta que ado ta quan do se de pa ra

com gar ga los que não sabe como con tor nar e, quan -
do o as sun to é a re cu pe ra ção no ce ná rio eco nô mi co,
não men ci o na a he ran ça ben di ta que re ce beu do go -
ver no an te ri or. O pró prio Pre si den te se mos tra ca paz
de atri bu ir a con jun tu ra mais fa vo rá vel a re sul ta do su -
pos ta men te re a li za do na sua ges tão.

Na ver da de, o que o go ver no cha ma de mi la gre
tem con tor nos de ilu são aos olhos da so ci e da de bra -
si le i ra. Afi nal, quan to mais a ad mi nis tra ção Lula se
afas ta das te ses que o Par ti do dos Tra ba lha do res de -
fen deu ao lon go de sua his tó ria, me lhor é a re a ção
dos mer ca dos. Qu an to me nor for o ris co-país, mais
pa ten te fi ca rá o es te li o na to ele i to ral pra ti ca do.

Rom pi men to com o sis te ma fi nan ce i ro in ter na-
ci o nal, crí ti ca per ma nen te às pri va ti za ções, des pre zo
pela res pon sa bi li da de fis cal e crí ti ca sis te má ti ca à
ges tão eco nô mi ca do pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so são exem plos de idéi as de fen di das pelo PT
cuja pos si bi li da de de apli ca ção prá ti ca sem pre ge rou
a des con fi an ça dos in ves ti do res. É ver da de que, du -
ran te a cam pa nha ele i to ral do ano pas sa do, o par ti do
do pre si den te Lula se em pe nhou em con ven cer de
que se ria ca paz de se com pro me ter com os fun da-
men tos bá si cos de uma ges tão res pon sá vel – com a
de fe sa da es ta bi li da de da mo e da, câm bio flu tu an te e
res pe i to aos con tra tos. Per sis tiu a dú vi da, po rém: no
po der, o par ti do fa ria va ler o dis cur so his tó ri co ou o de 
oca sião?

É sin to má ti co que taxa de câm bio e ris co-país
ago ra re tro ce dam aos ní ve is dos pri me i ros me ses de
2002 – quan do ain da não se sa bia se a can di da tu ra
Luiz Iná cio Lula da Sil va mos tra ria fô le go. São ín di ces
que re fle tem ex pec ta ti vas. Até o mo men to, o atu al go -
ver no mos tra dis po si ção de de fen der as con quis tas
eco nô mi cas das ad mi nis tra ções do pre si den te Fer-
nan do Hen ri que e tra ba lhar pe las re for mas que,
quan do es ta va na opo si ção, o PT se en car re gou de
em per rar.

O pro ble ma é que a ad mi nis tra ção pe tis ta con -
quis ta sua cre di bi li da de com su pe rá vits fis ca is ele va-
dos até para os pa drões do FMI, em pre ju í zo do cres -
ci men to do país e do bem-es tar dos bra si le i ros. O sa -
lá rio mí ni mo de R$ 240, anun ci a do nes ta se ma na, é
bom exem plo dis so. Sen ta dos so bre um su pe rá vit de
6,59% do PIB no pri me i ro bi mes tre do ano, os atu a is
go ver nan tes op ta ram por au men tar o mí ni mo em ní -
vel tão ba i xo em ter mos re a is que não che ga a re por o 
po der de com pra da ces ta bá si ca re gis tra do na data
do re a jus te an te ri or. E, mais uma vez, se dis tan ci am
do dis cur so que os le vou ao su ces so nas ur nas.

Que o go ver no Lula apro ve i te os ven tos mais fa -
vo rá ve is na eco no mia para co lo car o Bra sil no ca mi-
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nho do em pre go e do cres ci men to. Sa be re mos apon -
tar no vas in co e rên ci as em re la ção às pro mes sas fe i-
tas ao ele i tor, mas pre fe ri mos co me mo rar a me lho ra
na vida das pes so as.

Era o que eu ti nha a di zer.
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 Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va
or di ná ria de ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, as
ma té ri as re ma nes cen tes da pa u ta de hoje, e que a
pa u ta pre vis ta an te ri or men te para a ses são de ama -
nhã fica trans fe ri da para a pró xi ma quin ta-fe i ra, uma
vez que não ha ve rá, na que le dia, o com pa re ci men to
de Mi nis tro de Esta do.

É a se guin te a Ordem do Dia da ses são de li be-
ra ti va or di ná ria de ama nhã, dia 9:

ORDEM DO DIA

Às 15h 30min

1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 200
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2003)

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

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 3, de 2003, que dis põe so bre a trans fe-
rên cia da União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral
de seg men tos da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção fe -
de ral, nos ca sos que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, de
2002, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Ta deu Fi lip pel li (PMDB-DF), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel,
na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são nº 3, de
2003, com mo di fi ca ções, e pela re je i ção das Emen-
das nºs 1 a 9.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Sér gio Ca bral

2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 85 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 85, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor

de qua ren ta e cin co mi lhões de re a is, para os fins que
es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos, Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la-
tor: De pu ta do Pe dro No va is (PMDB-MA), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria, e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

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

3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 87, DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 87, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio, no
va lor de se te cen tos e oi ten ta mi lhões, trin ta e nove mil 
re a is, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, para os
fins que es pe ci fi ca , ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la tor:
De pu ta do Mus sa De mes (PFL-PI), pre li mi nar men te
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e 
or ça men tá ria, e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

Re la tor Re vi sor: Se na dor João Alber to Sou za

4
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4,  DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 86, de 2002)

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

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 4, de 2003, que al te ra dis po si ti vos da
Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 1993, da Lei nº
10.470, de 25 de ju nho de 2002, e da Lei nº 8.112, de
11 de de zem bro de 1990, cria car gos efe ti vos, car gos
co mis si o na dos e gra ti fi ca ções no âm bi to da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as, pro -
ve ni en te da Me di da Pro vi só ria n º 86, de 2002, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
to ra: De pu ta da Ann Pon tes (PMDB-PA), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel,
na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são nº 4, de
2003.

Re la tor Re vi sor:
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5
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 92 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi-
só ria nº 92, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio
no va lor de R$428.064.000,00, em fa vor do Mi nis té-
rio dos Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca,
ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: Dep. Anto nio Car los Men des Tha me, pela Co mis-
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li-
za ção, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca
le gis la ti va; pelo aten di men to dos pres su pos tos cons -
ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção
fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri to, pela apro va-
ção.

Re la tor Re vi sor:

6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 96 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 96, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$24.401.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca, ten do

 Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Anto nio
Car los Pan nun zio, pela Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, pela cons ti tu ci-
o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va; pelo aten -
di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men-
tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

7
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 102 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 102, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no 
va lor de R$36.874.206,00, em fa vor do Mi nis té rio da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, para os fins que es -
pe ci fi ca, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Vi cen ti nho,
pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e téc ni ca le gis la ti va; pelo aten di men to dos pres -

su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia;
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri-
to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção)

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 353,
pa rá gra fo úni co, do RISF)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 1, de 2003 (nº 7.262/2002, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dis põe so bre o Esta tu to de De fe sa do Tor ce dor e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer, da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e
Ci da da nia, de pen den do de le i tu ra, fa vo rá vel ao pro je-
to e con trá rio à Emen da nº 1, Re la tor: Se na dor João
Alber to Sou za, vo tos con trá ri os dos Se na do res De-
mós te nes Tor res, Jef fer son Pe res e em se pa ra do do
Se na dor José Jor ge.

De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Assun tos So ci a is. Re la tor: Se na dor Sér gio Gu er ra

Pa re cer, da Co mis são de Edu ca ção, de pen den-
do de le i tu ra, fa vo rá vel ao pro je to e con trá rio à Emen -
da nº 1, Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta, voto con -
trá rio do Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei 

do Se na do nº 66, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 92, de 2001 (nº 1.277/1995, na Casa de
ori gem), que es ta be le ce, nos cri mes de ho mi cí dio e
le são cor po ral, ca u sas de au men to de pena.

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do:

– 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel ao Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 92, de 2001, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta;

– 2º pro nun ci a men to: (nos ter mos do Re que ri-
men to nº 167, de 2003, de tra mi ta ção con jun ta), pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2003, com as Emen das nºs 3 e 4-CCJ, que apre sen-
ta, e pela re je i ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92,
de 2001, que tra mi ta em con jun to.
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10
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei 

da Câ ma ra nº 92, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 66, de 2003, de au to ria do Se na dor José
Sar ney, que al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº
2848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal.

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do:

– 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel ao Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 92, de 2001, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta;

– 2º pro nun ci a men to: (nos ter mos do Re que ri-
men to nº 167, de 2003, de tra mi ta ção con jun ta), pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2003, com as Emen das nºs 3 e 4-CCJ, que apre sen-
ta, e pela re je i ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92,
de 2001, que tra mi ta em con jun to.

11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 21, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 21, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Antô nio Car los Va la da res, que al te ra a re da ção
do ar ti go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta a ali -
men ta ção aos di re i tos so ci a is), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

12
MENSAGEM Nº 300, DE 2002

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 300, de 2002 (nº 924/2002, 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 Ste lio
Mar cos Ama ran te, 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
Irlan da.

13
MENSAGEM Nº 362, DE 2002

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 362, de 2002 (nº 1.112/2002, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à de li be ra ção do Se na do a es co lha da Se nho ra Gil-
da Ma ria Ra mos Gu i ma rães, Mi nis tra 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 do ra do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca de Tri ni dad e To ba go.

14
MENSAGEM Nº 13, 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 13, de 2003 (nº 38/2003, 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 Anto nio
Au gus to Day rell de Lima, 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 De le ga do Per ma nen te do Bra sil jun to à
Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Edu ca ção,
Ciên cia e Cul tu ra.

15
MENSAGEM Nº 59, 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 59, de 2003 (nº 57/2003, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha da Se nho ra Ce li na
Ma ria Assump ção do Val le Pe re i ra, Mi nis tra 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 do ra do Bra sil jun to à
Con fe de ra ção Hel vé ti ca.

16
MENSAGEM Nº 65, 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 65, de 2003 (nº 65/2003, 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 Til den
José San ti a go para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Cuba.
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17
MENSAGEM Nº 66, 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 66, de 2003 (nº 83/2003, 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 Ita mar
Au gus to Ca u ti e ro Fran co para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Ita li a na.

18
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO

SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au to-
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da 
Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni-
ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá-
ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos -
pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e 414, de 2002,
das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e

– de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 1
a 4, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff, fa -
vo rá vel à Emen da nº 1-Plen, nos ter mos de Su be-
men da que apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das
nºs 2 a 4-Plen.

19
REQUERIMENTO Nº 69, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
69, de 2003, dos Se na do res Ro ber to Sa tur ni no e
Osmar Dias, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 263, de 2002, além da Co mis são cons -
tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a Co mis são de Edu ca ção.

20
REQUERIMENTO Nº 87, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
87, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do que, 
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 35, de 2003,
além das Co mis sões cons tan tes do des pa cho ini ci al
de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu ca ção.

21
REQUERIMENTO Nº 111, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
111, de 2003, do Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or,

so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 76, de 2000, com os Pro je tos de Lei do Se -
na do nºs 161, de 2000 e 104, de 2002, por re gu la rem
a mes ma ma té ria.

22
REQUERIMENTO Nº 116, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
116, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
76, de 2000, com o Pro je to de Lei do Se na do nº 37, de 
2000, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

23
REQUERIMENTO Nº 121, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
121, de 2003, do Se na dor Del cí dio Ama ral, so li ci tan-
do, nos ter mos re gi men ta is, o de sa pen sa men to do
Pro je to de Lei do Se na do nº 630, de 1999, dos Pro je-
tos de Lei do Se na do nºs 391 e 399, de 1999, a fim de
que te nha tra mi ta ção au tô no ma.

24
REQUERIMENTO Nº 184, DE 2003

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 222,
§ 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
184, de 2003, do Se na dor Edu ar do Su plicy e ou tros
Se nho res Se na do res, su ge rin do à Sua San ti da de o
Papa João Pa u lo II, que con vo que con cla ve dos lí de-
res re li gi o sos mun di a is, pre fe ren ci al men te em Bag dá,
ou em ou tra Ca pi tal de um dos pa í ses en vol vi dos no
con fli to, para dis cu tir so lu ções pa cí fi cas para a cri se
no Ira que e pro pug nar pelo ces sar das hos ti li da des e
pela paz, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 172, 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 Tas so Je re is sa ti.

25
REQUERIMENTO Nº 185, DE 2003

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 222,
§ 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
185, de 2003, do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te e ou -
tros Se nho res Se na do res, so li ci tan do, que se jam
con cla ma dos aos go ver nos dos pa í ses mem bros do
Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das que con -
vo quem re u nião de emer gên cia da que le Orga nis mo a 
fim de de ba ter es tra té gi as que vi sem fa zer cum prir a
Re so lu ção 1441 de for ma pa cí fi ca e ces sar de ime di-
a to a in ter ven ção mi li tar no Ira que, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 177, 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 Pe dro Si mon.

26
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, do Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 1, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção
de li mi tes para gas tos com a pu bli ci da de de obras go -
ver na men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 609, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Agri pi no, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

27
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 22, DE 1999

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 22, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon , que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do
art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral (gra tu i da de para o re -
gis tro e pri me i ra emis são de cer ti dão de nas ci men to,
ca sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Iris Re zen de.

28
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 36, DE 1999
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos

do Re cur so nº 26, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que dis põe so bre a in cor po ra ção e a
trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se-
lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con -
tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
do ven ci do ad hoc : Se na dor Luiz Pon tes; com voto,
em se pa ra do, do Se na dor José Fo ga ça, que se abs te-
ve em re la ção ao re la tó rio ven ce dor.

29
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 40, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 40, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u-
lo Har tung, que re vo ga o in ci so VII do art. 20 da Cons -
ti tu i ção e o § 3º do art. 49 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex tin guin do os ter re nos
de ma ri nha e seus acres ci dos e dis põe so bre a sua
des ti na ção, ten do

Pa re cer sob nº 27, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Osmar Dias, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção do
Se na dor José Edu ar do Du tra.

30
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 44, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999) 

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér -
gio Ma cha do, que dá nova re da ção ao art. 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tu in do o voto fa cul ta ti vo,
ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel à ma té ria, e pelo ar qui va men-
to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

31
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 31, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999) 

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, que al te ra a re da ção do ca put e do § 1º
do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nan do fa cul ta ti-
vo o voto, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, pelo ar qui va men to da ma té ria e fa vo rá-
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
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1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

32
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 55, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta den tre os prin cí pi os
que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da ra zo a bi li da-
de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.

33
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 7, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva -
ro Dias, que dá nova re da ção aos §§ 1º, 2º e 3º do art.
14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para fa cul tar a par ti ci pa-
ção do es tran ge i ro do mi ci li a do no Bra sil em ele i ções
mu ni ci pa is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 863, de 2002,  da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

34
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO

PROJETO  DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2002

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti-
vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 34, de
2002 (nº 943/99, na Casa de ori gem), que pro í be in-
ver são de or dem dos no mes cons tan tes na Lis ta Úni -
ca de Trans plan tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans-
plan tes, se hou ver le i to dis po ní vel em qual quer uni da-
de hos pi ta lar aces sí vel, ten do

Pa re cer sob nº 155, de 2003, da Co mis são Di re-
to ra, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50, de 2001 (nº 1.676/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a pro mo ção, a pro te ção, a de -
fe sa e o uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 11, de 2003, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Amir Lan do, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), que
ofe re ce.

36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o aten di men to de emer gên-
cia de aci den tes do tra ba lho em lo ca li da des onde não 
exis te rede do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Tião Vi a na.

37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 120, de 2001 (nº 3.704/97, na Casa de ori -
gem), que cria os Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de
So ció lo gos e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Ge ral do Althoff.

38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 122, de 2001 (nº 2.233/99, na Casa de ori -
gem), que obri ga a que os pro du tos ali men tí ci os co -
mer ci a li za dos in for mem so bre a pre sen ça de glú ten,
como me di da pre ven ti va e de con tro le da do en ça ce -
lía ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 14, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se-
bas tião Ro cha.

39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 58, de 2002 (nº 2.252/99, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui o dia na ci o nal da água, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 17, de 2003, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Anto -
nio Car los Jú ni or.

40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 78, de 2002 (nº 1.210/99, na Casa de
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ori gem), que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517, de
23 de ou tu bro de 1968, que dis põe so bre o exer cí-
cio da pro fis são de Mé di co Ve te ri ná rio e cria os
Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri-
ná ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 18, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Be ni-
cio Sam pa io.

41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 10, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
dos Re cur sos nºs 24 e 25, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 10, de 1999, de au to ria do Se na dor Luiz
Este vão, que al te ra o dis pos to na Lei nº 6.811, de 8 de 
ju lho de 1980, que dis põe so bre a des ti na ção da taxa
ju di ciá ria de que tra ta o art. 20 do De cre to-Lei nº 115,
de 25 de ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo art. 2º do De -
cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 943, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel com a Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Antô -
nio Car los Va la da res, Agne lo Alves, Ro ber to Fre i re,
José Edu ar do Du tra, Bel lo Par ga e, em se pa ra do, do
Se na dor Ro ber to Re quião.

42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 677, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 677, de 1999 (apre sen ta do como con -
clu são do Pa re cer nº 1.143, de 1999, da Co mis são
de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se bas tião
Ro cha), que ins ti tui o Dia do Instru men ta dor Ci rúr-
gi co.

43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 152, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do Re cur so

nº 25, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 152, de 2001, de au to ria do Se na dor Wal -
deck Orne las, que al te ra o art. 15 da Lei nº 9.504, de
30 de se tem bro de 1997, para re gu la men tar a iden ti fi-
ca ção nu mé ri ca dos can di da tos aos car gos ma jo ri tá-
ri os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.276, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor

ad hoc: Se na dor Bel lo Par ga, com vo tos con trá ri os
dos Se na do res Iris Re zen de, Se bas tião Ro cha, José
Edu ar do Du tra e Ro ber to Re quião.

44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 7, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to das ONGs, que dis põe
so bre o re gis tro, fis ca li za ção e con tro le das or ga ni-
za ções não-go ver na men ta is e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – De-
cla ro en cer ra da a pre sen te ses são, pe din do a Deus
que ilu mi ne to dos que tra ba lham nes ta Casa.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 56 
mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL

SENADOR JOSÉ SARNEY

8-4-2003
ter ça-fe i ra

8h45 – Mi nis tra Duma Vana Rous sef, Mi nis tra de
Esta do de Mi nas e Ener gia, acom pa nha da do Se na-
dor Alo í zio Mer ca dan te
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

10h00 – Se cre tá ria Emi lia Fer nan des, Se cre tá ria
Espe ci al de Po lí ti cas para Mu lhe res
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral
10h45 – Se nhor José Pa u lo Ca val can ti Fi lho, Pre si-
den te do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11h00 – De pu ta do Jo an nis Di a man ti dis (PASOK),
che fe da de le ga ção de par la men ta res gre gos, De pu-
ta do Jo an nis Tho mo pou los (PASOK), De pu ta do
Anas ta ci os Ne rant zís (Nova De mo cra cia), De pu ta do
Anto ni os Skylla kos (Par ti do Co mu nis ta da Gré cia),
Emba i xa dor Stra tus Dou kas, Emba i xa dor da Gré cia
no Bra sil e o Se na dor Ney Su as su na
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11h30 – Can to ra Alci o ne, acom pa nha da dos can to-
res Tony Gar ri do, Mar ti nho da Vila , Ga bri el – o Pen -
sa dor, Xandy, Le o nar do, Sér gio Reis, Gian, Gi o van ni
, Pe dro e Ti a go e o Se nhor Pa u lo Rosa, Di re tor-Ge-
ral da Asso ci a ção Bra si le i ra dos Pro du to res de Dis-
cos
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral
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Ata da 35ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 9 de abril de 2003

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Ro meu Tuma, Mar ce lo Cri vel la, da Sra. Ana Jú lia Ca re pa
e dos Srs. Mag no Mal ta e Le o nel Pa van

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

Ael ton Fre i tas – Alber to Sil va – Alme i da Lima –
Alo i zio Mer ca dan te – Alva ro Dias – Amir Lan do – Ana
Jú lia Ca re pa – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car -
los Ma ga lhães – Anto nio Car los Va la da res – Arthur
Vir gí lio – Au gus to Bo te lho – Cé sar Bor ges – De mos-
te nes Tor res – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão –
Edu ar do Aze re do – Edu ar do Su plicy – 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 – 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 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 – Mag no
Mal ta – Mão San ta – Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci el
– Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa pa léo Paes – Pa -
trí cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo Paim –
Pe dro Si mon – 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 (Mar ce lo Cri vel la) – A lis -
ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 73 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.

So bre a mesa, o Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 203/2003, de 31 de mar ço úl ti mo, do Mi nis-
tro de Esta do Che fe da Con tro la do ria-Ge ral da União,
co mu ni can do que o pe di do de in for ma ções cons tan te
do Re que ri men to nº 7, de 2003, do Se na dor Arthur
Vir gí lio, es ca pa às atri bu i ções da que le Órgão; e

– Nº 260/2003, de 2 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e
Com ba te à Fome, en ca mi nhan do in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 59, de 2003, do Se na-
dor Arthur Vir gí lio.

A co mu ni ca ção e as in for ma ções fo-
ram en ca mi nha das, em có pia, ao Re que-
ren te.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

PARECER

PARECER Nº 199, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos so bre a Men sa gem nº 73, de 2003,
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca en-
ca mi nha ao Se na do Fe de ral, nos ter mos
do §  1º do in ci so II do art. 6º da Lei nº
9.069, de 29 de ju nho de 1995, a Pro gra-
ma ção Mo ne tá ria para o se gun do tri mes-
tre de 2003.

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

I – Re la tó rio

Com a Men sa gem nº 73, de 2003, o Pre si den te
da Re pú bli ca en ca mi nha ao Se na do Fe de ral a Pro-
gra ma ção Mo ne tá ria para o se gun do tri mes tre de

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  10 06759    147ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



2003, em con for mi da de com o dis pos to no § 1º do art.
6º da Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995.

Acom pa nham a Men sa gem os se guin tes do cu-
men tos:

a) o Avi so nº 99/MF, de 31 de mar ço
de 2003, do Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa-
zen da;

b) o do cu men to Pro gra ma ção Mo ne tá-
ria – para o se gun do tri mes tre de 2003, do
Ban co Cen tral do Bra sil;

c) o Avi so nº 285-SUPAR/C.Ci vil, de 1º 
de abril de 2003, que en ca mi nha a Men sa-
gem à Pri me i ra Se cre ta ria do Se na do Fe de-
ral;

d) De cla ra ção de re ce bi men to da Men -
sa gem pela Pre si dên cia do Se na do Fe de ral
em 3 de abril de 2003.

A Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o se gun do tri -
mes tre de 2003 e para o ano de 2003 tra ta dos se-
guin tes as sun tos:

a) a eco no mia no pri me i ro tri mes tre de 
2003, onde são des cri tas as ta xas de va ri a-
ção tri mes tral do PIB; es ta tís ti cas so bre a
pro du ção in dus tri al; o fa tu ra men to real do
co mér cio va re jis ta na Re gião Me tro po li ta na
de São Pa u lo; a evo lu ção das ta xas de in fla-
ção e de de sem pre go aber to; o re sul ta do
pri má rio e dí vi da lí qui da do se tor pú bli co,
bem como as ne ces si da des de fi nan ci a men-
to do se tor pú bli co e os re sul ta dos das tran -
sa ções co mer ci a is e fi nan ce i ras com o ex te-
ri or;

b) po lí ti ca mo ne tá ria no quar to tri mes-
tre de 2002, que re tra ta a evo lu ção pre vis ta
e a re a li za da no pe río do para os prin ci pa is
agre ga dos mo ne tá ri os, qua is se jam os me i-
os de pa ga men to M1 e M4 e a base mo ne-
tá ria res tri ta e am pli a da. Na exe cu ção da
po lí ti ca mo ne tá ria no úl ti mo tri mes tre de
2002 des ta ca-se a ele va ção da taxa bá si ca
de ju ros (taxa Se lic) em 300 pon tos-base
em ou tu bro, fi xan do-a em 21% ao ano: para
22% em no vem bro e novo au men to de 300
pon tos-base em de zem bro, quan do a taxa
foi fi xa da em 25% ao ano. As me di das fo ram
ado ta das para con ter “a per sis tên cia de ce -
ná rio de de te ri o ra ção das ex pec ta ti vas e a
in fla ção as cen den te em meio à re cu pe ra ção
da ati vi da de eco nô mi ca”;

c) po lí ti ca mo ne tá ria no bi mes tre ja-
ne i ro-fe ve re i ro de 2003, de mons tran do os

re sul ta dos pre vis tos pela pro gra ma ção
mo ne tá ria para o pri me i ro tri mes tre de
2003 e o ocor ri do no 1º bi mes tre do ano
cor ren te, re gis tran do-se que to dos os
agre ga dos es ti ve ram den tro dos li mi tes de
va ri a ção per cen tu al em doze me ses. Res -
sal te-se que, em ja ne i ro, o Co pom de ci diu,
por una ni mi da de, ele var no va men te a taxa 
bá si ca de ju ros em 50 pon tos-base, fi xan-
do-a em 25,5% ao ano “vi san do com pa ti bi-
li zar a ve lo ci da de de que da da in fla ção às
me tas in fla ci o ná ri as ajus ta das para o ano
de 2003”. Em fe ve re i ro, novo au men to da
taxa de ju ros em 100 pon tos-base, quan do
atin giu o pa ta mar de 26,5% ao ano. Con-
for me de ci são do Co pom, em 19 de
mar ço de 2003, a taxa foi man ti da nes se
ní vel, com viés de alta, em vis ta do en -
ten di men to de que “em bo ra a in fla ção
evi den cie ten dên cia de que da, é ne ces-
sá rio aguar dar os efe i tos das me di das
de po lí ti ca mo ne tá ria ado ta das re cen te-
men te e os des do bra men tos da guer ra
no Ori en te Mé dio...”;

d) pers pec ti vas para o se gun do tri mes-
tre e para o ano de 2003. As au to ri da des
con si de ra ram nas pers pec ti vas o re cuo da
ati vi da de eco nô mi ca a par tir de de zem bro
de 2002 e iní cio des te ano, a des pe i to dos
re sul ta dos fa vo rá ve is no co mér cio ex te ri or.
Re gis tra ram-se, com efe i to, re tra ção da de-
man da in ter na, tan to do con su mo como do
in ves ti men to pri va do, com ma i or in ten si da de
nes se pe río do e as si na la ram os se guin tes
fa to res ex pli ca ti vos des se com por ta men to:
per da do po der aqui si ti vo dos ren di men tos,
so bre tu do com o re cru des ci men to da in fla-
ção no úl ti mo tri mes tre de 2002; ele va ção
das ta xas de ju ros, prin ci pal men te a par tir
de ou tu bro; e a per sis tên cia de in cer te zas,
em es pe ci al as de cor ren tes do con tex to in-
ter na ci o nal, em ce ná rio de in ten si fi ca ção
das ten sões en vol ven do o Ori en te Mé dio,
que afe tam de for ma in ten sa a evo lu ção das 
ex pec ta ti vas in ter nas.

Além dos re sul ta dos po si ti vos no co-
mér cio ex te ri or, as au to ri da des res sal tam,
po rém, dois as pec tos que ate nu am os im-
pac tos ne ga ti vos dos fa to res aci ma re fe ri-
dos: o de sem pe nho es pe ra do do se tor pri-
má rio para 2003, es pe ci al men te a ma nu ten-
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ção de ta xas ele va das de cres ci men to da
pro du ção de grãos, e a con ti nu i da de dos
de sem bol sos do FGTS em 2003, ain da que
para os seg men tos com ren di men tos mais
ele va dos e, por tan to, com me nor pro pen são
a con su mir.

O vo lu me das ope ra ções de cré di to
con tra ta das jun to ao  sis te ma fi nan ce i ro re -
gis trou dis cre ta ex pan são no pe río do, evi-
den ci an do tra je tó ria con sis ten te com o ní vel
con tra ci o nis ta de ati vi da de eco nô mi ca, com
a ma i or ca u te la das em pre sas e das fa mí li-
as em face das in cer te zas, com a ele va ção
das ta xas de ju ros e com a se le ti vi da de das
ins ti tu i ções na con ces são de no vos re cur-
sos. A res tri ti vi da de im pos ta pe los ban cos e
a li be ra ção dos re cur sos do FGTS con tri bu í-
ram para a tra je tó ria de re du ção da ina dim-
plên cia, ob ser va da no se gun do se mes tre do 
ano pas sa do.

Na área fis cal, o Go ver no ra ti fi cou o
com pro mis so com a dis ci pli na fis cal, au-
men tan do em 0,5 pon to per cen tu al do PIB a 
meta de su pe rá vit fis cal (para 4,25% do Pro -
du to Inter no) e com pro me teu-se com as re -
for mas es tru tu ra is que ga ran ti rão o ajus te
das con tas pú bli cas, es pe ci al men te a tri bu-
tá ria e a pre vi den ciá ria.

Embo ra o de sem pe nho da eco no mia
mun di al não de mons tre o di na mis mo que
ca rac te ri za um ce ná rio de re cu pe ra ção, em
vis ta do pes si mis mo e in cer te zas as so ci a-
dos à cri se no Ori en te Mé dio, o ba lan ço de
pa ga men tos do País re gis trou, no pri me i ro
bi mes tre de 2003, “con di ções de fi nan ci a-
men to das con tas ex ter nas me lho res do que 
no úl ti mo tri mes tre de 2002. O dé fi cit em
tran sa ções cor ren tes per ma ne ceu em tra je-
tó ria de cli nan te, sen do fi nan ci a do in te gral-
men te, as sim como em me ses re cen tes, pe -
los in ves ti men tos es tran ge i ros di re tos. A efe -
ti va ção do de sem pe nho es pe ra do para a
ba lan ça co mer ci al e a ma nu ten ção dos in-
ves ti men tos es tran ge i ros di re tos lí qui dos,
ain da que em pa ta mar in fe ri or ao de 2002,
re sul ta rá em fol ga no fi nan ci a men to do sal -
do em tran sa ções cor ren tes, haja vis ta que
não se pro je tam al te ra ções sig ni fi ca ti vas
nos flu xos de ser vi ços e ren das. Adi ci o nal-

men te, ve ri fi ca-se o res ta be le ci men to de
cap ta ções de em prés ti mos e tí tu los e a pro -
gres si va me lho ra nas ta xas de ro la gem, as -
so ci a da à re cu pe ra ção do cré di to de cur to
pra zo”.

Com isso, as au to ri da des mo ne tá ri as
es pe ram que a “evo lu ção da taxa de câm -
bio, um dos de ter mi nan tes do com por ta-
men to da in fla ção nos úl ti mos me ses, de ve-
rá de i xar de exer cer pres são so bre os pre -
ços”. Além da me nor pres são es pe ra da do
câm bio so bre a in fla ção, con si de ram que a
pro du ção agrí co la ten de a se guir con tri bu-
in do para con ter as ta xas in fla ci o ná ri as,
em bo ra a va ri a ção dos pre ços dos pro du-
tos in dus tri a li za dos – ain da in flu en ci a dos
pelo au men to pas sa do do câm bio e das
pró pri as ta xas de in fla ção –, as sim como a
dos pre ços dos pro du tos agrí co las in na tu ra
ain da não te nham mos tra do ar re fe ci men to.
Adi ci o nal men te, con si de ram que o mo vi-
men to iner ci al dos pre ços ten de a ar re fe-
cer-se, em vis ta da pró pria de sa ce le ra ção
da in fla ção e, so bre tu do, da re cen te per da
de di na mis mo do ní vel de ati vi da de eco nô-
mi ca.

e) Me tas in di ca ti vas da evo lu ção dos
agre ga dos mo ne tá ri os para o se gun do tri-
mes tre e para o ano de 2003, pro gra ma das
em con sis tên cia com o atu al re gi me de po lí-
ti ca mo ne tá ria. Esse re gi me é ba se a do em
me tas para a in fla ção, no com por ta men to
es pe ra do para a ren da na ci o nal, as ta xas de 
ju ros, as ope ra ções de cré di to e de ma is in -
di ca do res per ti nen tes. Com base em mo de-
los eco no mé tri cos e con si de ran do-se “o
cres ci men to es pe ra do do pro du to, a tra je tó-
ria es pe ra da para a taxa Se lic, os pro vá ve is
im pac tos das ope ra ções de cré di to e com-
po nen tes de ten dên cia e de sa zo na li da de
ca rac te rís ti cas da que les agre ga dos”, es ti-
mou -se a va ri a ção dos me i os de pa ga men-
to, em 12 me ses, em 22,3% para o fim do
pri me i ro se mes tre e em 16,9% para de zem-
bro de 2003.

Os Qu a dros 3 e 4 da Pro gra ma ção Mo ne tá ria
são aba i xo trans cri tos e des cri tos, em vis ta de sua
re le vân cia para o exa me da ma té ria.
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A evo lu ção es pe ra da para os prin ci pa is agre ga-
dos mo ne tá ri os de mons tra ta xas de va ri a ção de
22,3% para os me i os de pa ga men to (M1), ao lon go
do se gun do tri mes tre, em base anu al, e de 16,9% até
o fim do ano; a ex pan são tri mes tral pre vis ta para a
base mo ne tá ria res tri ta é de 44,9% e de 30,0% até o
fi nal de 2003. Para a base am pli a da pre vê-se uma ex -
pan são de 17,8% no tri mes tre, atu a li za do, e de 16,4% 
até o en cer ra men to do ano. Os me i os de pa ga men to
am pli a dos (M4) po de rão atin gir o cres ci men to de
14,6% no tri mes tre e 21,6% até de zem bro do cor ren-
te ano.

As pro je ções dos prin ci pa is agre ga dos mo ne tá-
ri os de mons tram que, mes mo com as me tas de in fla-
ção re cen te re vis tas para 10,8%, a po lí ti ca mo ne tá ria
po de rá ser im ple men ta da de modo a ex pan dir a li qui-
dez real da eco no mia e re du zir os ju ros. No re gi me de
me tas de in fla ção com ta xas flu tu an tes de câm bio, o
ins tru men to de con tro le da po lí ti ca mo ne tá ria é a taxa 
de ju ros e não, ne ces sa ri a men te, o con tro le do es to-
que de mo e da. Com efe i to, a evo lu ção da ofer ta in ter-
na de mo e da e da taxa de ju ros de pen de rá do com -
por ta men to do ní vel ge ral de pre ços e da evo lu ção,
que se es pe ra fa vo rá vel, do ris co-país nos prin ci pa is
mer ca dos fi nan ce i ros in ter na ci o na is.

II – Aná li se

A Pro gra ma ção Mo ne tá ria para os tri mes tres de 
cada ano é ela bo ra da pelo Ban co Cen tral, exa mi na da
e apro va da pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal para
pos te ri or en ca mi nha men to a esta Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, de acor do com as de ter mi na-
ções le ga is já re fe ri das.

A pro gra ma ção mo ne tá ria sob exa me foi ela bo-
ra da em con so nân cia com o dis pos to na Lei nº 9.069,
de 1995, e de vi da men te apro va da pelo Con se lho Mo -
ne tá rio Na ci o nal, em ses são de 27 de mar ço de 2003. 
Tra ta-se da pri me i ra pro gra ma ção ela bo ra da, efe ti va-
men te, pela equi pe eco nô mi ca que re cen te men te as -
su miu a con du ção da po lí ti ca eco nô mi co-fi nan ce i ra
do País.

Ain da não há re gis tro de al te ra ções me to do ló-
gi cas na ela bo ra ção da pro gra ma ção. Com efe i to, as
me tas in di ca ti vas da evo lu ção dos prin ci pa is agre ga-
dos mo ne tá ri os são pro gra ma das em con sis tên cia
com o atu al re gi me de po lí ti ca mo ne tá ria, ba se a do
em me tas para a in fla ção. Me di an te mo de los eco no-
mé tri cos as au to ri da des mo ne tá ri as pro je tam es ti-
ma ti vas da de man da por pa pel-mo e da e por de pó si-

tos a vis ta, con si de ran do-se, além das me tas de in -
fla ção, das ex pec ta ti vas de com por ta men to da de-
man da agre ga da e do cres ci men to do Pro du to Inter -
no Bru to, da tra je tó ria da taxa bá si ca de ju ros (Se lic)
e dos ce ná ri os do més ti cos e in ter na ci o na is com pa tí-
ve is com as me tas para a in fla ção, os pro vá ve is im -
pac tos das ope ra ções de cré di to e os com po nen tes
de ten dên cia e sa zo na li da des ca rac te rís ti cos des-
ses agre ga dos.

Como re la ta mos re cen te men te a Pro gra ma ção
para o 1º tri mes tre des te ano, per sis tem os “ví ci os de
ori gem”: em bo ra cons tem da Pro gra ma ção al guns in -
di ca do res da ma cro e co no mia do País e das pers pec-
ti vas para 2003 que o fun da men tam, não há no do cu-
men to in for ma ções so bre a tra je tó ria es pe ra da da
taxa bá si ca de ju ros – de res to, ins tru men to de con -
tro le da po lí ti ca mo ne tá ria sob um re gi me de me tas
de in fla ção. Não há in for ma ções so bre a dis tri bu i ção
do cré di to nem so bre o em pre go de me di das ur gen-
tes e ne ces sá ri as para eli mi nar abu sos nos spre ads
ban cá ri os (di fe ren ça en tre os cus tos de cap ta ção e de 
apli ca ção no mer ca do), cuja taxa tem se si tu a do ao
re dor de 30% ao ano. De igual modo, não cons tam do
do cu men to ma ni fes ta ções ou com pro mis sos ex pres-
sos das au to ri da des mo ne tá ri as quan to ao pa pel da
po lí ti ca mo ne tá ria a ser im ple men ta da no res pec ti vo
tri mes tre, ex ce to quan to ao en ten di men to do Co-
pom de que “em bo ra a in fla ção evi den cie ten dên-
cia de que da, é ne ces sá rio aguar dar os efe i tos
das me di das de po lí ti ca mo ne tá ria ado ta das re-
cen te men te e os des do bra men tos da guer ra no
Ori en te Mé dio...” e, que por isso, man te ve a taxa
bá si ca de ju ros (Se lic) em 26,5% ao ano, com viés
de alta.

Ape sar da evi den te fal ta de uma se ção na Pro -
gra ma ção “A Po lí ti ca Mo ne tá ria para o Tri mes tre em
Exa me”, que pu des se ex pli ci tar o pen sa men to e for -
mas de ação es pe ra das das au to ri da des mo ne tá ri as
nos três me ses vin dou ros, bem como si na li zar de
modo mais sis te ma ti za do para os agen tes eco nô mi-
cos, os ce ná ri os eco nô mi cos e as me di das mo ne tá ri-
as de cur to pra zo, de pre en de-se do do cu men to a sin -
to nia fina en tre a po lí ti ca fis cal e a po lí ti ca mo ne tá ria – 
isto é, o fir me pro pó si to do Go ver no de pros se guir
com o ajus te fis cal, as re for mas es tru tu ra is e o con tro-
le da in fla ção. No que diz res pe i to à po lí ti ca mo ne tá-
ria, de pre en de-se que a taxa bá si ca de ju ros no mi nal
e os ins tru men tos de con tro le mo ne tá rio de cur to – a
exem plo da ele va ção do re co lhi men to com pul só rio
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so bre os re cur sos a vis ta – con ti nu a rão cum prin do o
seu pa pel de de sa ce le ra dor da de man da in ter na e,
por con se guin te, da ati vi da de eco nô mi ca com o ob je-
ti vo de de be lar sur tos in fla ci o ná ri os.

O ar re fe ci men to das ta xas de in fla ção, a que da
do ris co-Bra sil e a di mi nu i ção do pre ço do câm bio, re -
gis tra das a par tir de mar ço pas sa do, po dem vi a bi li zar
a re du ção da taxa bá si ca de ju ros pelo Co pom e, com
isso, re a que cer as ati vi da des de con su mo e de in ves-
ti men tos ne ces sá ri as para a re to ma da do cres ci men-
to eco nô mi co e o com ba te ao de sem pre go.

Com efe i to, as pro je ções dos prin ci pa is agre ga-
dos mo ne tá ri os de mons tram que, mes mo com as me -
tas de in fla ção re cen te men te re vis tas para 10,8%, ao
lon go de 2003, a po lí ti ca mo ne tá ria po de rá ser im ple-
men ta da de modo a ex pan dir a li qui dez real da eco no-
mia e re du zir os ju ros no mi na is e re a is. No re gi me de
me tas de in fla ção com ta xas flu tu an tes de câm bio, o
ins tru men to de con tro le da po lí ti ca mo ne tá ria é a taxa 
de ju ros e não, ne ces sa ri a men te, o con tro le do es to-
que de mo e da. Assim, a evo lu ção da ofer ta in ter na de
mo e da e da taxa de ju ros de pen de rá do com por ta-
men to do ní vel ge ral de pre ços e da evo lu ção, que se
es pe ra fa vo rá vel, do ris co-país nos prin ci pa is mer ca-
dos fi nan ce i ros in ter na ci o na is.

É de se es pe rar que, uma vez re mo vi das as in -
cer te zas pro vo ca das pela guer ra no Ori en te Mé dio,
pelo pes si mis mo nas re la ções dos Esta dos Uni dos
com a União Eu ro péia e pela re tra ção es pe ra da na
eco no mia mun di al, com pro vá ve is im pac tos ne ga ti-
vos so bre a eco no mia bra si le i ra, a po lí ti ca mo ne tá-
ria pos sa ser re di re ci o na da para a re du ção das ta -
xas de ju ros no mi na is de cur to pra zo, ao mes mo
tem po em que pre ser ve o for ta le ci men to de al guns
in di ca do res ob je ti vos e vi ta is para a eco no mia bra -
si le i ra, em tra je tó ri as já fa vo rá ve is, a exem plo da di -
mi nu i ção do ris co-País, do pre ço do câm bio e das
ta xas de in fla ção e da ma nu ten ção dos re sul ta dos
co mer ci a is po si ti vos nas tran sa ções com o res to do
mun do.

De qual quer modo, a pre sen te Pro gra ma ção é
con sis ten te com a ten dên cia de me lho ra dos in di ca-
do res ma cro e co nô mi cos do País e abre a pos si bi li da-
de de re du ção da taxa bá si ca de ju ros, por quan to per-
mi te uma ex pan são da li qui dez real da eco no mia ao
lon go de 2003.

Por fim, deve-se re co nhe cer que a atu al for ma
de atu a ção do Ban co Cen tral do Bra sil está afi na da
com a pre va le cen te no mun do: com câm bio flu tu an te

e me tas de in fla ção a atin gir, a po lí ti ca mo ne tá ria uti li-
za a taxa no mi nal de ju ros de cur to pra zo para con ter
a in fla ção, bus can do al can çar a taxa de ju ros real de
equi lí brio ma cro e co nô mi co in ter no e ex ter no. Com
isso, per de re le vân cia o con tro le de agre ga dos mo ne-
tá ri os, até por que vi go ra nas eco no mi as ca pi ta lis tas
aber tas e glo ba li za das a ins ta bi li da de da de man da
por mo e da. Em cer tas cir cuns tân ci as, pode-se per-
der, até mes mo, o con tro le dos prin ci pa is agre ga dos.
Tem-se, as sim, com a Pro gra ma ção Mo ne tá ria fun da-
da em mo de los eco no mé tri cos, tão-so men te um guia
adi ci o nal aos vá ri os ins tru men tos de po lí ti ca eco nô-
mi ca mo der na.

Po rém, como en si na Pér sio Ari da, ex-Pre si den-
te do Ban co Cen tral, as li mi ta ções que a prá ti ca de -
mo crá ti ca de di vul ga ção pú bli ca das aná li ses e fun-
da men tos das ações das au to ri da des mo ne tá ri as
“são vir tu des que se ga nham e não gra us de li ber da-
de que se per dem”. Qu an to mais dis se mi na da a in for-
ma ção so bre a for ma de atu a ção da au to ri da de pú bli-
ca, mais efi caz ela ten de a ser. Além de evi tar bo lhas
es pe cu la ti vas, tra u mas e frus tra ções dos agen tes
eco nô mi cos, pre pa ra o Ban co Cen tral, em nos so en -
ten di men to, para a sua ver da de i ra au to no mia: ter a
ca pa ci da de téc ni ca e dis por de fun da men tos ma cro e-
co nô mi cos para ado tar me di das que não ex pres sem
sis te ma ti ca men te as ex pec ta ti vas cri a das pe los mer -
ca dos, para não tor nar po bre a po lí ti ca mo ne tá ria.

III – Voto

Não obs tan te a re pro du ção de res sal vas cons -
tru ti vas ex pos tas an te ri or men te nes ta CAE, a pro pó-
si to da pro gra ma ção e da po lí ti ca mo ne tá ria de ju ros
ele va dos em cur so, con clu í mos o nos so pa re cer pela
apro va ção da Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o se gun-
do tri mes tre de 2003, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 172, DE 2003

Apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
para o se gun do tri mes tre de 2003.

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

Art. 1º Fica apro va da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
para o se gun do tri mes tre de 2003, nos ter mos da
Men sa gem Pre si den ci al nº 73, de 2003.

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,      . –    , Pre si den te; Re la-
tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995

Dis põe so bre o Pla no Real, o Sis te-
ma Mo ne tá rio Na ci o nal, es ta be le ce as re -
gras e con di ções de emis são do real e os 
cri té ri os para con ver são das obri ga ções
para o real, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO II
Da Au to ri da de Mo ne tá ria

Art. 6º O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil
sub me te rá ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, no iní cio
de cada tri mes tre, pro gra ma ção mo ne tá ria para o tri -
mes tre, da qual cons ta rão, no mí ni mo:
....................................................................................

II – aná li se da evo lu ção da eco no mia na ci o nal
pre vis ta para o tri mes tre, e jus ti fi ca ti va da pro gra ma-
ção mo ne tá ria.

§ 1º Após apro va ção do Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal, a pro gra ma ção mo ne tá ria será en ca mi nha-
da à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do
Fe de ral.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 172, de 2003, que apro va a Pro -
gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao se gun do tri mes tre de 
2003, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, 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 e cons ta rá da pa u ta da pró xi ma ses são de li-
be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art. 353, pa rá gra fo
úni co, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Avi so
nº 5, de 2003-CN (nº 374/2003, na ori gem), do Tri bu-
nal de Con tas da União, que en ca mi nha ao Con gres-
so Na ci o nal có pia dos Acór dãos nºs 268 e 269, de
2003, bem como dos res pec ti vos Re la tó ri os e Vo tos
que os fun da men tam, re fe ren te à au di to ria nas obras
de con ser va ção pre ven ti va, ro ti ne i ra e emer gen ci al
de ro do vi as em Mato Gros so (TC nº 005.958/2002-9), 
e à au di to ria nas obras de res ta u ra ção de ro do vi as fe -

de ra is em Mato Gros so (TC nº 006.835/2002-3), res -
pec ti va men te.

O ex pe di en te lido vai à Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – So bre
a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 202, DE 2003

Re que i ro, com fun da men to no art. 216, I, do Re -
gi men to Inter no, com bi na do com o art. 50 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das, ao Exmo. Se-
nhor Mi nis tro do Tra ba lho e Empre go, in for ma ções
acer ca do es tá gio de es tru tu ra ção e/ou de im plan ta-
ção do pro gra ma Re gis tro Ele trô ni co-CAGED, ide a li-
za do no Go ver no an te ri or como pro pos ta de aper fe i-
ço a men to dos sis te mas de re gis tro de em pre ga dos e
de in for ma ção so bre o mer ca do de tra ba lho for mal.

Jus ti fi ca ção

Re sul ta do de es tu dos de téc ni cos do Mi nis té rio
do Tra ba lho, du ran te o Go ver no do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, o pro je to para cri a ção do
Re gis tro Ele trô ni co do CAGED (Ca das tro Ge ral de
Empre ga dos e De sem pre ga dos) des de logo ga nhou
a ade são do en tão Mi nis tro Fran cis co Dor nel les.

Uma equi pe de téc ni cos pas sou, des de aque la
épo ca, a pre pa rar a es tru tu ra do pro je to, des ti na do ao 
aper fe i ço a men to dos sis te mas de re gis tro de em pre-
ga dos e de in for ma ção do CAGED, para am pli ar em
cem por cen to a co ber tu ra da base de da dos a res pe i-
to do mer ca do de tra ba lho for mal e de apo io às ações
go ver na men ta is re la ci o na das com a ge ra ção de em -
pre go, ren da e de re du ção da in for ma li da de do tra ba-
lho no País. Além dis so, quan do im plan ta do, per mi ti rá
a am pli a ção da po pu la ção la bo ral su je i ta a in for ma-
ção ao sis te ma, in clu in do os tra ba lha do res even tu a is,
tem po rá ri os, avul sos (por tuá ri os ou não) e os tra ba-
lha do res co o pe ra ti va dos.

A des pe i to do gran de al can ce do pro je to, sua
con clu são e im plan ta ção es tão pa ra li sa das des de a
pos se do Go ver no Lula. Essa pa ra li sa ção im pli ca pre -
ju í zos para a pro du ção de in for ma ções ins tan tâ ne as
so bre o mer ca do de tra ba lho. A im plan ta ção do sis te-
ma, en tre ou tros avan ços, pra ti ca men te im pe di ria,
atra vés de me ca nis mos ele trô ni cos, fra u des, como,
por exem plo, sa ques in de vi dos do FGTS e pa ga men-
tos fan tas mas do Se gu ro-De sem pre go.

Ao Se na do da Re pú bli ca, pela sua com pe tên cia
fis ca li za do ra, é im por tan te co nhe cer o an da men to
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des se im por tan te pro je to, que, aci ma de tudo, con cor-
re rá para a mo der ni za ção da má qui na ad mi nis tra ti va.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003. – Se na dor
Arthur Vir gí lio.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – O re -
que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci-
são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO 203, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 218, III, e, do Re gi-
men to Inter no, a in ser ção em ata de um voto de pe sar
pelo fa le ci men to, ocor ri do hoje, em Ma na us, do De-
sem bar ga dor Pa u lo Her ban Ma ci el Ja cob, ex-Pre si-
den te do Tri bu nal de Jus ti ça do Ama zo nas e pes soa
de re le vo no meio ju rí di co e cul tu ral do Esta do.

So li ci to à Mesa que se jam en vi a das con do lên ci-
as à vi ú va do ilus tre ma gis tra do, Sra. Ma ril da Ja cob,
aos fi lhos e de ma is pa ren tes, bem como ao Po der Ju -
di ciá rio do Esta do do Ama zo nas.

Jus ti fi ca ti va

O De sem bar ga dor Pa u lo Her ban Ma ci el Ja cob,
meu par ti cu lar ami go, cum priu, ao lon go de sua vida,
uma tra je tó ria de in ten sa de di ca ção aos fe i tos ju rí di-
cos, ini ci a da como Juiz Mu ni ci pal em Ita pi ran ga, de -
po is em Ma na ca pu ru, no in te ri or ama zo nen se, para
che gar a Juiz de Di re i to em Ma na us e, fi nal men te, a
De sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do
Ama zo nas, do qual foi Pre si den te. Foi ain da Pre si-
den te do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Ama zo nas.

Como pro fun do co nhe ce dor das le tras, le gou ao 
inun do cul tu ral 15 li vros, que vão de es tu dos ju rí di cos
à li te ra tu ra. Como es cri tor, ape gou-se a te mas re gi o-
na is, con quis tan do nu me ro sos prê mi os li te rá ri os na -
ci o na is, in clu si ve o Prê mio Wal map, de abran gên cia
na ci o nal.

Ro man cis ta la u re a do, o Dr. Pa u lo Ma ci el ti nha,
en tre seus ami gos, re no ma dos es cri to res bra si le i ros,
a co me çar por Jor ge Ama do. Seu apre ço à li te ra tu ra
le vou-o, ul ti ma men te, a se de di car mais in ten sa men te
aos li vros, pelo que op tou por vi ver em sua fa zen da no 
mu ni cí pio de Ma na ca pu ru, de que tan to gos ta va.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003. – Se na dor
Arthur Vir gí lio.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – A
Pre si dên cia en ca mi nha rá o voto de pe sar.

So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

Ofí cio nº 15/Plen

Bra sí lia, 2 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car os De pu ta dos Jo si as Go mes, PT/BA,
e Luci Cho i nac ki, PT/SC, em subs ti tu i ção aos De pu-
ta dos Nel son Pel le gri no, PT/BA, e Arlin do Chi na glia,
PT/SP, na Co mis são Mis ta que emi ti rá pa re cer à Me -
di da Pro vi só ria nº 113. Como su plen tes, os De pu ta-
dos João Alfre do, PT/CE, e Fer nan do Fer ro, PT/PE,
em subs ti tu i ção às De pu ta das Fá ti ma Be zer ra,
PT/RN, e Iriny Lo pes, PT/ES.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Nel son Pel le gri-
no, Lí der do PT.

Ofí cio nº 20/Plen

Bra sí lia, 3 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car o De pu ta do João Gran dão, PT/MS,
como ti tu lar em subs ti tu i ção ao De pu ta do Nel son Pel -
le gri no, PT/BA, na co mis são que emi ti rá pa re cer à
Me di da Pro vi só ria nº 114.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Nel son Pel le gri-
no, Lí der do PT.

OF.GLPMDB nº 111/2003

Bra sí lia, 8 de abril 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 que o Se na dor Sér gio Ca bral pas sa rá a
ocu par a ti tu la ri da de da MP nº 82, de 7-12-02, em mi -
nha subs ti tu i ção.

Na opor tu ni da de, re i te ro a Vos sa Exce lên cia
pro tes tos de con si de ra ção e apre ço. – Se na dor Re-
nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Se-
rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.
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O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. 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. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Na
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª será aten -
di do para o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158,
§2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. 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. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Na
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª será aten -
di do para o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para
co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, §2º,
do Re gi men to Inter no.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
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. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Na
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª será aten -
di do para o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para
co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, §2º,
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Há
ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na,
por vin te mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, exis tem pa la vras
que, por uso ex ces si vo, aca bam per den do seu va lor,
es va zi a das pela uti li za ção re pe ti da e, no mais das ve -
zes, sem ne nhum com pro mis so, de par te de quem as
usa, com o seu sig ni fi ca do.

Qu a se mor tas, es sas pa la vras já não ape lam
aos sen ti men tos de quem as ouve e são per ce bi das
ape nas como sons fa mi li a res, igua is aos da ba ti da de
uma por ta ou da bu zi na de um car ro, que pou co ou
nada sig ni fi cam.

Qu e ro fa lar hoje do mais pro fun do sig ni fi ca do de 
duas pa la vras que têm sido bas tan te vi li pen di a das,
quer pelo abu so do em pre go, quer pelo uso de ma gó-
gi co, fe i to por gen te cuja prá ti ca de vida nada tem que
se li gue ou que li gue es sas pa la vras ao seu ver da de i-
ro sen ti do.

Re fi ro-me, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, aos con ce i tos de de mo cra cia e de ci da da nia, am -
bos pro fun da men te re la ci o na dos, cuja com pre en são
é de ex tre ma re le vân cia para a cons tru ção de uma
na ção for te e res pe i ta da.

Vale re cu pe rar, para isso, o sig ni fi ca do atri bu í do
a es sas duas pa la vras pe los di ci o na ris tas, ain da que
isso pos sa pa re cer pri má rio. Para fi car mos no cam po
das de fi ni ções po pu la res, va mos re cor rer ao Au ré lio
Bu ar que de Ho lan da Fer re i ra, o mais co nhe ci do de les.

Ele diz que a de mo cra cia é a “dou tri na ou re gi-
me po lí ti co ba se a do nos prin cí pi os da so be ra nia po -
pu lar e da dis tri bu i ção eqüi ta ti va do po der”.

Ain da se gun do ele, ci da da nia é o “in di ví duo no
gozo de seus di re i tos ci vis e po lí ti cos da dos por um
Esta do, ou no de sem pe nho de seus de ve res para
com este”. 

Como se vê, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, a ple ni tu de da de mo cra cia de pen de pro fun da-
men te do exer cí cio ple no da ci da da nia. So men te pes -
so as em gozo de seus di re i tos ci vis e po lí ti cos ou no
com ple to de sem pe nho de seus de ve res para com o
Esta do se cons ti tu em, ver da de i ra men te, em ci da-
dãos, pelo me nos, para o Mes tre Au ré lio.

E so men te es tes irão con se guir con tri bu ir de for-
ma efe ti va para o exer cí cio da so be ra nia po pu lar e
par ti ci par dos pro ces sos in dis pen sá ve is para cons-
tru ir uma dis tri bu i ção jus ta do po der, con di ções sine
qua para que se con fi gu re a exis tên cia da de mo cra-
cia, no di zer do nos so ve lho Pro fes sor Au ré lio Bu ar-
que de Ho lan da.

Gu ar de mos, por en quan to, es sas duas idéi as e
pas se mos a um ou tro ra ci o cí nio. O Bra sil é um país
pos su i dor de tre men das de si gual da des eco nô mi cas,
tan to en tre os in di ví du os quan to en tre as re giões. Nin -
guém ig no ra que os 10% mais ri cos de têm cer ca de
50% da ren da, en quan to os 50% mais po bres fi cam
ape nas com 10% do bolo. 

Gra ças a es ses nú me ros trá gi cos, o Bra sil está
hoje, como to dos sa be mos, en tre os três pa í ses de
pior dis tri bu i ção de ren da no mun do.

Da dos dis po ní ve is do IBGE, Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, in di cam tam bém que, en tre 1985
e1997, a par ti ci pa ção da re gião Su des te no PIB na ci-
o nal caiu de 60,15% para 58,57%. A do Sul di mi nu iu
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de 17,36% para 17,1%. O Cen tro-Oes te teve o cres ci-
men to mais ex pres si vo, ain da que pe que no, pas san-
do de 4,8% para 6,24%. O Nor des te, a mi nha re gião,
teve que da de 14,1% para 13,08%, en quan to que a
re gião Nor te cres ceu de 3,38% para 4,42%.

Essas pe que nas al te ra ções ocor re ram ape sar
de to dos os pro gra mas re gi o na is de sen vol vi dos, que,
de acor do com da dos le van ta dos por téc ni cos do
IPEA, num ar ti go de no mi na do “Uma Apro xi ma ção à
Atu al Po lí ti ca Re gi o nal no Bra sil”, apli ca ram um vo lu-
me de R$23,2 bi lhões no pe río do de 1995 a 1997. 

Des se to tal de R$23 bi lhões, 51,1%, ou seja,
R$11,9 bi lhões, fo ram des ti na dos à re gião Nor te;
40% des se to tal, dos R$23 bi lhões, ou seja, R$9,3 bi -
lhões, fi ca ram com o Nor des te, e 6,7% (R$1,5 bi lhão)
fi ca ram com o Cen tro-Oes te.

Os nú me ros fa lam por si só, Sr. Pre si den te, e
mos tram as de si gual da des en tre os in di ví du os e en -
tre as di ver sas par tes de nos so País. Eles mos tram,
em par te, por que vi ve mos uma si tu a ção em que cer -
ca de 22 mi lhões de bra si le i ros po dem ser clas si fi ca-
dos, para nos sa tris te za, como in di gen tes e 53 mi-
lhões como po bres, se gun do os da dos de 1999, tam -
bém do IBGE. 

Fe i tas to das es sas con si de ra ções, já po de mos
nos fa zer al gu mas in da ga ções que aju da rão a en ten-
der me lhor o sig ni fi ca do das pa la vras “ci da da nia e de -
mo cra cia”. Como é que po de mos ima gi nar um in di-
gen te pen san do em so be ra nia di an te de qual quer um
da que les mem bros do pri vi le gi a do gru po dos 10%
que de têm 50% da ren da na ci o nal? Como é que um
in di gen te, al guém que está pas san do ne ces si da de,
pode es tar pre o cu pa do? Não tem como, quan do a
bar ri ga está fe ri da pela fome, a ca be ça está va zia de
ilu são. Re pi to essa fra se que te nho em um dos meus
po e mas: “se a bar ri ga está fe ri da pela fome, a ca be ça
está va zia de ilu são”. E aqui não es ta mos fa lan do
nem da ilu são, que é uma co i sa bo ni ta, fá cil de vi ver,
um so nho; es ta mos fa lan do da re a li da de nua e crua.

Ontem – fa zen do um pe que no pa rên te se –, en -
con trei-me com dois gru pos das For ças Arma das, na
Câ ma ra dos De pu ta dos, na Co mis são de Re la ções
Exte ri o res, e no nos so au di tó rio Pe trô nio Por tel la. E
quan do vejo os nos sos mi li ta res, tão bri o sos, tão vi -
bran tes, pas san do ne ces si da de – quan do digo ne-
ces si da de, não me re fi ro à fome, mas a mo rar de cen-
te men te, cu i dar de sua fa mí lia –, digo, meu Deus!
Essa é uma cor po ra ção em que um gru po sus ten ta o
ou tro. E o nos so po bre ho mem do povo, que não tem
nin guém por si, não tem cor po ra ção, não tem nada.
Se aque le mi li tar pre ci sa, Sr. Pre si den te, pa rar um
avião, em que está sen do tre i na do para ser pi lo to,

des cer, aca bar sua mis são e pe gar o vo lan te de um
car ro-táxi para com ple men tar o seu sa lá rio, o que é
que faz um po bre, um in di gen te do Nor des te, do Cen -
tro-Oes te, do Nor te ou mes mo do Sul e do Su des te?
Não se pode, de ma ne i ra al gu ma, es pe rar que es sas
pes so as te nham a no ção da ple ni tu de das pa la vras
so be ra nia e de mo cra cia.

Será que ele en ten de o con ce i to de so be ra nia
ou se quer sabe da exis tên cia des sa pa la vra? Como é
que po de mos ima gi nar um po bre, que não teve aces -
so à edu ca ção, em ple no gozo dos seus di re i tos ci vis
e po lí ti cos, se ele mal sabe que os tem? 

Será que quem luta para ter o que co mer a cada
dia pode se quer pen sar em cum prir de ve res para com 
o Esta do? Pode ha ver eqüi da de na dis tri bu i ção do po -
der en tre bra si le i ros e re giões que vi vem si tu a ções
tão dís pa res?

Pen so, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que qual quer aná li se de bom sen so leva à con clu são
de que essa não é uma si tu a ção su por tá vel, nem para
os bra si le i ros, nem para o Bra sil como um todo. Ela
está na raiz de uma par ce la enor me dos nos sos pro -
ble mas: da vi o lên cia à epi de mia de den gue, da mor ta li-
da de in fan til à fal ta de uma Jus ti ça cé le re e efi caz para
to dos. Tudo isso, esse con jun to leva ao cri me or ga ni za-
do que es ta mos ven do, seja no Rio de Ja ne i ro de V.
Exª, Sr. Pre si den te, seja no meu Nor des te, seja em
qual quer lu gar do Bra sil, cres cer as sus ta do ra men te.

Mik ha il Gor ba chev, em seu “Pe res tro i ka – No-
vas Idéi as para o Meu País e o Mun do”, en con trou
uma me tá fo ra fe liz, que bem se apli ca à si tu a ção das
di ver sas re giões bra si le i ras. O lí der rus so fa lou em al -
pi nis tas, to dos amar ra dos a uma mes ma cor da.Tal é a 
si tu a ção do Bra sil.

Só po de re mos che gar ao topo jun tos e, se al gu-
mas re giões bra si le i ras não fo rem for ta le ci das, po de-
re mos es tar con de na dos ao fra cas so na es ca la da. Do 
mes mo modo, a de si gual da de eco nô mi ca exa ge ra da
en tre os in di ví du os de uma so ci e da de ame a ça o
bem-es tar de to dos.

Mais do que a per cep ção que ema na des sa
cons ta ta ção, não po de mos nos es que cer de que o
Bra sil é uma Fe de ra ção. A Cons ti tu i ção Fe de ral es ta-
be le ce, em cláu su la pé trea, que a Re pú bli ca Fe de ra ti-
va do Bra sil é for ma da pela união in dis so lú vel dos
Esta dos, mu ni cí pi os e Dis tri to Fe de ral. Cria-se, com
isso, a obri ga ção, para os go ver nan tes e po lí ti cos em
ge ral, de tra ba lhar para que o País se de sen vol va
con jun ta men te.

Ima gi nem uma cri an ça cuja per na co me ce a
cres cer mais do que a ou tra, cujo bra ço se de sen vol va
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mais do que o ou tro, em quem um ór gão pas se a
apre sen tar dis tor ções de im por tân cia. Se é o es tô ma-
go, a cri an ça fi ca rá obe sa; se é a per na, fi ca rá ca pen-
ga. Re al men te, não po de mos pre ten der que o de sen-
vol vi men to bra si le i ro seja fe i to sem um ba lan ce a men-
to que per mi ta às vá ri as re giões se guir como par tes
de um todo.

Pa re ce re sul tar cla ro, por tan to, de to das es sas
idéi as, que a pa la vra “ci da da nia” ad qui re novo con ce i-
to, que não ser ve mais às fór mu las pu ra men te de ma-
gó gi cas. Para as se gu rar ci da da nia ple na, não bas ta o
di re i to ao voto e ao re gis tro ci vil. Isso é mu i to pou co. É
pre ci so tra ba lhar para que to dos te nham aces so à
edu ca ção, à ha bi ta ção, à se gu ran ça e à sa ú de, que
co me ça pela ali men ta ção e pelo sa ne a men to bá si co.

Esta se ma na, re ce be mos par la men ta res gre gos.
Um dos cin co era do Par ti do Co mu nis ta Gre go e, em
vi si ta ao Rio de Ja ne i ro, pe diu-me para levá-lo a uma
fa ve la; os ou tros ri ram. O Se na dor Mar ce lo Cri vel la,
que es te ve co nos co e co nhe ceu os par la men ta res, ia
fa zer uma re u nião na fa ve la da Ro ci nha, mas pre fe ri
levá-los à do Rio das Pe dras, por que era mais pró xi ma.

De co ra ção cor ta do, cons tran gi do, che guei
àque la fa ve la, que não é das pi o res do Rio de Ja ne i ro,
logo após uma fe i ra po pu lar. Ha via pes so as ca tan do
res tos de car ne no chão. S. Exª fi cou per ple xo, e eu,
tam bém. Pe diu-me que per gun tas se para que era
aque la car ne. O ci da dão me dis se que era para o ca -
chor ro, mas du vi do que fos se. Ha via de ze nas de pes -
so as ca tan do res tos de la ran ja, de ce nou ra, co i sas
que ha vi am sido jo ga das fora pe los fe i ran tes. Além
dis so, es go to a céu aber to, e lixo para todo lado. Isso
nos en ver go nha tan to quan to ver um po bre nor des ti-
no sem água para be ber e sem co mi da – se quer me
re fi ro ao sa ne a men to bá si co.

Por isso, sou um dos que vi bram com o Pro gra-
ma Fome Zero. Mas é pre ci so es ten der-nos um pou co
mais so bre o que é di re i to e de ver de ci da da nia, para,
como par la men ta res que lu tam por um País mais ho -
mo gê neo, con se guir mos esse in ten to.

As ele i ções de se nha ram o ce ná rio ide al para a
cons tru ção de um novo pac to so ci al para a es co lha de 
pri o ri da des, e cabe aos po lí ti cos im ple men tá-lo. As
re giões mais po bres, as sim como a po pu la ção mais
hu mil de, pre ci sam es tar re pre sen ta das. Sem ci da da-
nia, como já dis se, não con se gui re mos dar cur so ao
aper fe i ço a men to da prá ti ca de mo crá ti ca no Bra sil.

Os exem plos tris tes e con tem po râ ne os da Co -
lôm bia, que su cum biu ao nar co trá fi co, da Ve ne zu e la,
sa cu di da por um qua se-gol pe, e da Argen ti na, em si -
tu a ção de ban car ro ta, ser vem-nos de aler ta. É pre ci-
so agir an tes que seja tar de e que a pró xi ma qua dra

que atra ves sa re mos apre sen te mais di fi cul da des do
que a que es ta mos vi ven do.

Ain da que nos sa eco no mia es te ja es tá vel, há
gra ves pro ble mas a en fren tar, como a nos sa dí vi da e
o dé fi cit pre vi den ciá rio, para ci tar ape nas dois. 

Hoje, esta Casa está pa ra li sa da, por que a pa u ta
está tran ca da. Os Esta dos não es tão agüen tan do
mais as des pe sas. À do a ção das es tra das veio em
con tra par ti da o pe di do de 13% de pa ga men to, algo
que os Esta dos não têm como pa gar. Ima gi nem que
es ta mos fa lan do de Esta dos ri cos, como Rio Gran de
do Sul e Mi nas Ge ra is. E al guns dos po bres Esta dos
do Nor des te, Sr. Pre si den te, que já pa gam 25% do
que ar re ca dam? O Rio de Ja ne i ro, que é o se gun do
Esta do em de sen vol vi men to, está pre ci san do de 400
mi lhões ao mês para so bre vi ver. E os po bres Esta dos
do Nor des te, cuja dí vi da e cu jas ne ces si da des são
mu i to mais pe sa das do que os do Rio de Ja ne i ro, que, 
en tre ou tras so lu ções, pode ape lar para os ro yal ti es?

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço V.
Exª, com mu i to pra zer, Se na dor Sibá Ma cha do.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ney Su as su na, pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci a-
men to, pela jus te za de sua pre o cu pa ção, re ve la da em 
seu dis cur so. Te mos as sis ti do ao que se ria um pro -
gra ma de des cen tra li za ção do ser vi ço pú bli co, para
que ele che gue mais pró xi mo do seu usuá rio, o que,
no meu en ten di men to, pode ser um veio cor re to. Po -
rém, ve mos que essa des cen tra li za ção tem re pre sen-
ta do ape nas um pro ble ma, e não uma so lu ção. Algu -
mas Pre fe i tu ras, prin ci pal men te no meu Esta do, re ce-
be ram do Go ver no Fe de ral, es pe ci al men te do Incra,
equi pa men tos para a me lho ria das vias de aces so, e
o que se re ve lou é que, em sua gran de ma i o ria, elas
não têm a me nor con di ção de dar-lhes ma nu ten ção.
Logo, V. Exª foi mu i to fe liz ao ma ni fes tar essa pre o cu-
pa ção. Pen so que o Go ver no Fe de ral não pode pre o-
cu par-se ape nas com a in fra-es tru tu ra no pro ces so
de des cen tra li za ção de qual quer es pé cie de ser vi ço,
por que há um cus to de ma nu ten ção mu i to alto. É pre -
ci so des cen tra li zar mais ain da a pos si bi li da de de in-
ves ti men tos, de que, a meu ver, as co mu ni da des mais 
ne ces si tam. Faço vo tos de que seu ape lo seja ou vi do
o mais ra pi da men te pos sí vel. Obri ga do, Se na dor.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Sibá Ma cha do.

Em nos so pou co tem po de con vi vên cia, te nho
per ce bi do que V. Exª é uma pes soa pre o cu pa da com
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os pro ble mas na ci o na is, aten ta a eles. Incor po ro seu
apar te ao meu dis cur so. Mu i to obri ga do.

Pro gra mas como o Bol sa-Esco la, para ci tar um
exem plo, pre ci sam ser vol ta dos, pri o ri tá ria e quan ti ta-
ti va men te, para as Re giões Nor te e Nor des te, as que,
re co nhe ci da men te, mais pre ci sam de po lí ti cas pú bli-
cas des sa na tu re za.

Tive, aliás, o pri vi lé gio de apre sen tar a esta
Casa, ain da em 1995, me di an te pro je to de lei, o Ren da
Mí ni ma Esco lar, apen sa do ao Ren da Mí ni ma do Se na-
dor Su plicy e pos te ri or men te ins ti tu í do pelo Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so por me di da pro vi só ria.

A van ta gem das ações ori en ta das por essa fi lo-
so fia é que, com elas, es ta re mos com ba ten do as de -
si gual da des, em dose du pla, en tre os in di ví du os e en -
tre as re giões bra si le i ras, o que, aliás, é um man da-
men to cons ti tu ci o nal.

É com a ex pan são de po lí ti cas des sa na tu re za
às re giões mais ca ren tes do Bra sil que es ta re mos re -
sol ven do o pro ble ma de mi lhões de bra si le i ros e ba i-
xan do, ao mes mo tem po, a fer vu ra do cal de i rão in fer-
nal da mi sé ria e da vi o lên cia.

De ou tra par te, trans fe rin do par ce la da ri que za
das re giões mais abas ta das para as mais ne ces si ta-
das, es ta re mos dan do a es tas a opor tu ni da de para
que al can cem, ao lon go do tem po, o pas so do pro-
gres so das mais de sen vol vi das.

Cria-se, as sim, uma eco no mia mais ho mo gê nea
e, na tu ral men te, mais for te. Com isso, es ta re mos es ta-
be le cen do, tam bém, as con di ções ne ces sá ri as para
que vi ce jem tan to a ci da da nia quan to a de mo cra cia.

A hora é esta! É nas ele i ções re cém-re a li za das
que se deve as sen tar o pac to que vai de ci dir o fu tu ro,
em que se ex pres sam os com pro mis sos e os an se i os
mais le gí ti mos da po pu la ção.

Te nho a mais pro fun da con vic ção de que o de -
se jo de cada bra si le i ro é ser cada dia mais ci da dão,
den tro de uma de mo cra cia cada vez mais de sen vol vi-
da, em que se pos sa, sem pre mais, es co lher po lí ti cos
ver da de i ra men te com pro me ti dos com a cons tru ção
da ci da da nia.

Sr. Pre si den te, hoje trou xe este tema à tri bu na,
por que ou vi mos mu i to fa lar de ci da da nia e de mo cra-
cia, mas, às ve zes, de for ma tão mal co lo ca da, que
es sas pa la vras se es va zi a ram. Pre ci sa mos re cons-
tru ir seu ver da de i ro sen ti do, o que só ocor re rá se con -
se guir mos ven cer as dis tân ci as re gi o na is e di vi dir
me lhor as ri que zas nes te País.

Vou re pe tir mais uma vez algo que já dis se des ta
tri bu na: às ve zes, sin to ver go nha de ser bra si le i ro. E
ve jam que sou um ci da dão que vi bra por ser bra si le i-

ro, por ser la ti no. Não te mos a fri e za de al gu mas ra ças
que fa lam hi e pa ram por aí, como um ice berg. Não.
So mos vi bran tes, so mos com pa nhe i ros, so mos ami -
gos. Te nho um or gu lho mu i to gran de de ser bra si le i ro,
mas, às ve zes, eu me en ver go nho.

Qu an do che go ao Nor des te e vejo um ci da dão
em bus ca de um copo de água de qua li da de – e, não o
en con tran do, aca ba to man do aque le cal do ver de, que
mais pa re ce um cal do de cana –, quan do, jun to com
um es tran ge i ro, che go a uma fa ve la do Rio de Ja ne i ro,
como acon te ceu nes ta se ma na, e vejo aque la su je i ra,
aque la mi sé ria, che go à con clu são de que o Pre si den-
te da Re pú bli ca está mais do que cer to em que rer im -
plan tar o Fome Zero. Mas nós, Par la men ta res, de ve-
mos es tar uni dos, lu tan do por uma me lhor di vi são e
uma ma i or eqüi da de nas Re giões bra si le i ras.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Pela

or dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Jor ge Bor nha u sen, por vin te mi nu tos, con for me o Re -
gi men to Inter no.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver no
com ple ta ama nhã cem dias: cem dias de con tra di-
ções, cem dias de pa ra li sia, cem dias de re tro ces sos,
cem dias de im pru dên ci as.

A ma i or con tra di ção, sem dú vi da, é o des pre zo
ao dis cur so da cam pa nha ele i to ral, subs ti tu í do, na
área eco nô mi ca, pelo ne o con ser va do ris mo. Em lu gar
dos so nhos, das uto pi as, das pro me ti das mu dan ças,
está o au men to da taxa de ju ros, do com pul só rio dos
ban cos e do su pe rá vit pri má rio.

Os me ca nis mos on tem sa ta ni za dos pela Opo si-
ção – hoje Go ver no – são uti li za dos, sem ne nhu ma
ce ri mô nia ou pe di do de des cul pas. O Pre si den te, to -
da via, ad mi tiu que, na Opo si ção, pode-se fa zer bra va-
ta; no Go ver no, não. Ledo en ga no. A co e rên cia é o ca -
mi nho mais cer to da cre di bi li da de para um ho mem
pú bli co res pon sá vel.

Em 2002, o Go ver no ob te ve, no Con gres so Na ci-
o nal, con tra os vo tos do PFL, o au men to das alí quo tas
do Impos to de Ren da, da Cide e da Con tri bu i ção So -
bre o Lu cro Pre su mi do, pe na li zan do o se tor pro du ti vo.

Espe ra va-se do Pre si den te, do Go ver no ele i to, o 
en xu ga men to da má qui na, mas tal não ocor reu. Cri a-
ram-se Mi nis té ri os, Se cre ta ri as de Esta do, sem a me -
nor pre o cu pa ção com a qua li fi ca ção de seus in te-
gran tes.

O ne o con ser va do ris mo da área eco nô mi ca er rou
tam bém no di ag nós ti co: a in fla ção não era de de man-
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da, a in fla ção era de ori gem cam bi al, e o du plo au men-
to das ta xas de ju ros e do com pul só rio trou xe re tra ção
nos ne gó ci os, si na li za ção para o re tro ces so e de sem-
pre go, e, pior, au men tou a nos sa dí vi da pú bli ca.

Ou tra con tra di ção está di re ta men te li ga da à fi -
xa ção por me di da pro vi só ria do sa lá rio mí ni mo, com
um ga nho real in sig ni fi can te de 1,85%. O dis cur so de
do brar em qua tro anos o sa lá rio mí ni mo fi cou mu i to
mais di fí cil.

Ago ra, vem o au men to do fun ci o na lis mo pú bli-
co, e hoje a im pren sa no ti cia que este será de 1% a
4%, com ple ta men te di fe ren te das pro mes sas de
cam pa nha.

Qu an to ao sa lá rio mí ni mo, o PFL pro pôs, por
meio do De pu ta do Edu ar do Paz, um au men to para
R$260,00 – e o fez com base, ofe re cen do re cur sos.
Para que pos sa ser au men ta do o sa lá rio mí ni mo em
R$20,00, se rão ne ces sá ri os R$3,09 bi lhões. O que o
ilus tre Par la men tar ofe re ceu? O cor te no va lor idên ti-
co das emen das dos par la men ta res e de ban ca da,
que so mam R$6,715 bi lhões. Cor tar na car ne o Con -
gres so para aju dar o tra ba lha dor bra si le i ro e, prin ci-
pal men te, o apo sen ta do é uma me di da jus ta que vai
me re cer, cer ta men te, a apro va ção das duas Ca sas.

São cem dias de pa ra li sia, es pe ci al men te em
re la ção às gran des re for mas anun ci a das pelo Pre si-
den te ele i to no dia 29 de ou tu bro de 2002 e até hoje
não apre sen ta das ao Con gres so Na ci o nal. Cer ta-
men te, não ha via pla ne ja men to, nem tam pou co exis -
ti am pro je tos re di gi dos. E o Go ver no cri ou um Con se-
lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al para dis -
cu tir o as sun to, em vez de en vi ar as men sa gens,
como de di re i to, ao Con gres so, a Casa a quem com -
pe te dis cu ti-las e ou vir a so ci e da de or ga ni za da.

Da mes ma ma ne i ra, hou ve a pa ra li sia em re la-
ção ao PL nº 9, que saiu da pa u ta de vo ta ção da Câ -
ma ra e re tor nou a uma Co mis são que ain da não fun -
ci o na. Cer ta men te, o Go ver no fi cou pre so a com pa-
nhe i ros re tró gra dos e ain da pa ti na, não avan ça.

Há pa ra li sia no pro je to Fome Zero, far to pro gra-
ma de pro pa gan da, com mu i tas di ver gên ci as in ter nas
e anê mi cos re sul ta dos.

A pa ra li sia tam bém atin giu o se tor da Se gu ran ça
Pú bli ca. Da tri bu na des te Se na do, pedi a in clu são, na
agen da do Con gres so, des se tema, pela fal ta de fir me-
za com que a Se cre ta ria Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli-
ca está a en fren tar o pro ble ma. Nem ao me nos con si-
de rar as Farc como um gru po ter ro ris ta e an ti de mo crá-
ti co teve co ra gem o Go ver no de fa zer. E o pior é que
des pre zou um pla no só li do de se gu ran ça pú bli ca para
o Rio de Ja ne i ro, um pla no para 20 anos, ela bo ra do

pelo Pre fe i to Cé sar Maia, que se dis pôs, in clu si ve, a
adi an tar re cur sos da or dem de R$100 mi lhões. Em vez 
dis so, com a mor te de dois ju í zes nes se meio tem po e
com o Rio so fren do sua se gun da no i te de Bag dá, a
úni ca ação do Go ver no foi o nar co tu ris mo do ban di do
Fer nan di nho Be i ra-Mar, ofe re ci do como mo e da de tro -
ca aos go ver nos es ta du a is, as sus tan do as so ci e da des
de cada Esta do onde se ini ci a va a ne go ci a ção.

Cem dias de re tro ces so! Vá ri os Mi nis tros se le -
van ta ram con tra as agên ci as re gu la do ras, sím bo los
do mo der no es ta do de mo crá ti co. Cor re to está o pro -
je to do Se na dor Arthur Vir gí lio, que pro põe que o
Con gres so Na ci o nal faça o con tro le ex ter no das
agên ci as re gu la do ras tal como de vi do, o que tam bém
tem o nos so apo io.

Si na li zar con tra as agên ci as é si na li zar para a
re tra ção de in ves ti men tos, é si na li zar para o de sem-
pre go.

Re tro ces so ma i or ain da no Mi nis té rio do De sen-
vol vi men to Agrá rio. A ame a ça de re ti rar o dis po si ti vo
le gal que im pe de a de sa pro pri a ção para fins de re for-
ma agrá ria, por dois anos, das pro pri e da des in va di-
das é cons tan te men te co lo ca da pelo Mi nis tro, que
tam bém si na li zou para as in va sões ao in di car su pe-
rin ten den tes do Incra vin cu la dos ao Mo vi men to dos
Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra.

A par ti da ri za ção no IBGE, na Fu na sa, ór gãos
que sem pre man ti ve ram téc ni cos à sua fren te, sig ni fi-
cou mais um re tro ces so. Re tro ces so tam bém na no -
me a ção da que les que não cum pri ram a Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal: o ex-Go ver na dor do Rio do
Gran de do Sul, Olí vio Du tra; a ex-Go ver na do ra do Rio 
de Ja ne i ro, Be ne di ta da Sil va; e o ex-Go ver na dor Ita -
mar Fran co, in di ca do para Emba i xa dor da Itá lia – num 
dos ma i o res des res pe i tos a uma lei mo ra li za do ra da
ad mi nis tra ção pú bli ca.

Cem dias tam bém de im pru dên cia, es pe ci al-
men te no se tor de po lí ti ca ex ter na. E tudo co me çou
no du plo co man do, uma te me ri da de. A pri me i ra trom -
ba da se deu quan do o as ses sor Mar co Au ré lio Gar cia
se guiu para a Ve ne zu e la, que vi via uma cri se, para
dar apo io a um Pre si den te que es ta va con tes ta do in -
ter na men te, Hugo Chá vez. O Chan ce ler teve que so -
cor rer o Go ver no da tra pa lha da, fa zen do com que fos -
se de vi da men te re co lo ca do o as sun to.

Mas o pró prio Chan ce ler tam bém con tri bu iu
com im pru dên cia na no me a ção do Se cre tá rio-Ge ral,
di plo ma ta que ha via fe i to pro se li tis mo po lí ti co e ide o-
ló gi co con tra a en tra da do Bra sil na Alça; e o mes mo
ca mi nho se guiu na no me a ção do Emba i xa dor bra si le-
i ro para o Re i no Uni do.
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Mais ex tra va gan te, to da via, foi a en tre vis ta, à Épo-
ca, do as ses sor Mar co Au ré lio Gar cia, que con se guiu
des ban car o Mi nis tro Fran cis co Gra zi a no e sua in fe liz
fra se so bre os mi gran tes nor des ti nos em São Pa u lo, pro -
pon do que o Bra sil re ce bes se em exí lio o di ta dor Sad-
dam Hus se in. Ora, se não se con se gue dar cur so a uma
so lu ção para o ban di do Fer nan di nho Be i ra-Mar, não po -
de ria ser mais in fe liz e im pru den te essa pro pos ta.

Devo tam bém fri sar que a con tra di ção e a im pru-
dên cia mar ca ram os cem dias de go ver no do Pre si den-
te Lula no meu Esta do, San ta Ca ta ri na. O Pre si den te
ele i to e o Go ver na dor Luiz Hen ri que da Sil ve i ra jun ta-
ram as mãos, num pa lan que em pra ça pú bli ca de Flo ri-
a nó po lis, e fir ma ram o com pro mis so de que o Ban co do
Esta do de San ta Ca ta ri na con ti nu a ria a ser um ban co
pú bli co. O Mi nis tro Antô nio Pa loc ci veio a esta Casa, à
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, e res pon deu,
quan do in da ga do por mim, que o ban co não con ti nu a rá
fe de ra li za do. Não in di cou ne nhum ca mi nho le gal e fi-
nan ce i ro para a sua re es ta du a li za ção e afir mou que o
Besc con ti nua no ca mi nho da pri va ti za ção.

Pior ain da é a si tu a ção do tre cho sul da BR –
101. Des ta tri bu na, no mês de de zem bro, re cla mei e
as si na lei que o edi tal da obra re la ti va àque le tre cho
era ei va do de ví ci os e que, por isso, te ria de ser mo di-
fi ca do. Fui à pre sen ça do Pre si den te da Re pú bli ca
para que os ví ci os fos sem sa na dos. Em ja ne i ro, o Go -
ver no anun ci ou que o pro ces so de li ci ta ção do re fe ri-
do tre cho es ta va sus pen so, na vala co mum de mais
59 obras. Isso foi uma ofen sa aos ca ta ri nen ses. A re a-
ção de toda a so ci e da de ca ta ri nen se e de to dos os in -
te gran tes da nos sa Ban ca da le vou o Mi nis tro a pe dir
um pra zo de 60 dias. No dia 1º de abril, Dia da Men ti-
ra, S. Exª pe diu novo pra zo, ale gan do ra zões de fi nan-
ci a men to, quan do sa be mos que, pu bli ca men te, o
Pre si den te do Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi-
men to, Enri que Igle si as, ga ran tiu esse fi nan ci a men to
ao Go ver no Bra si le i ro. Des cul pa es far ra pa da. Afron ta
às ví ti mas que de sa pa re ce ram na que le tre cho da es -
tra da ca ta ri nen se e às suas fa mí li as.

Por tudo isso, o PFL, como opo si ção res pon sá-
vel e fis ca li za do ra, de se ja, es pe ra, al me ja que os pró -
xi mos 1.361 dias que fal tam para o Pre si den te da Re -
pú bli ca ter mi nar o seu man da to não te nham a con ti-
nu i da de da pra ga, da con tra di ção, da pa ra li sia, do re -
tro ces so e da im pru dên cia.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª 

me per mi te um apar te, Se na dor Jor ge Bor nha u sen?
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Eu

já ha via en cer ra do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Con -
ce do a pa la vra, pela or dem, ao no bre 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,
eu es ta va já com o mi cro fo ne le van ta do, so li ci tan do a
opor tu ni da de de um apar te ao Se na dor Jor ge Bor nha-
u sen. Ape nas aguar da va que S. Exª con clu ís se o seu
pen sa men to para po der con ce der-me o apar te, mas S. 
Exª con si de rou en cer ra do o seu pro nun ci a men to.
Como o Se na dor Jor ge Bor nha u sen é Pre si den te do
PFL e te ceu con si de ra ções crí ti cas ao Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va, per gun to so bre a pos si bi li da de de
me ins cre ver para uma co mu ni ca ção ina diá vel an tes
da Ordem do Dia, por que as sim po de rei con tra di zer al -
gu mas das afir ma ções do Se na dor Jor ge Bor nha u sen,
que, ob vi a men te, por ser o pre si den te do PFL, tem o
di re i to de apar te – eu, pelo me nos, como mem bro do
PT, acre di to me re cer o di re i to de apar te.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Se na-
dor Edu ar do Su plicy, já es tão ins cri tos para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel três ora do res.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Cer to.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – V. Exª
po de rá dis por do tem po da Li de ran ça.

O SR. EDUARDO SYPLICY (Blo co/PT – SP) –
Como o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no é Vice-Lí der, res -
pon de rá pela Li de ran ça.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der por cin co
mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
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, II, 
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.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, es cu ta mos com a me re ci da
aten ção o pro nun ci a men to do Se na dor Jor ge Bor-
nha u sen, Pre si den te do PFL, no qual S. Exª pre ten-
deu ca rac te ri zar os cem dias do Go ver no Lula, do
nos so Go ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va, como cem
dias de im pru dên cia, ci tan do di fe ren tes as pec tos,
mas ex plo ran do con cen tra da men te a ques tão sa la ri-
al, que é uma di fi cul da de que o go ver no, sem dú vi da
ne nhu ma, en fren ta.
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Gos ta ria de di zer, Srªs e Srs. Se na do res, que,
na ver da de, são os pir me i ros cem dias de um go ver no
de gran des mu dan ças, e um go ver no de gran des mu -
dan ças, na vi são con ser va do ra, é sem pre vis to como
um go ver no im pru den te.

Cla ro, o go ver no que toma a li nha da po lí ti ca ex -
ter na in de pen den te, que sem pre foi uma ca rac te rís ti-
ca do Bra sil – de i xou de ser vin te anos atrás –, é vis to,
na tu ral men te, como um go ver no im pru den te por pre -
ten der exer cer li de ran ça na Amé ri ca do Sul e pre ten-
der en fren tar os in te res ses do mi nan tes do mun do
que opri mi ram, pe sa da men te, a eco no mia bra si le i ra
nos úl ti mos tem pos, com a con cor dân cia, com a
anuên cia dos go ver nos pas sa dos des de a dé ca da
dos 90. Tra ta-se de um go ver no de mu dan ças e mu -
dan ças pro fun das e sig ni fi ca ti vas – ain da não na
ques tão mo ne tá ria e fis cal, por que a he ran ça exi ge,
aí sim, tra ta men to pru den te para que o País não en -
ve re de para a per da de con tro le das fi nan ças pú bli cas
e se veja a bra ços com uma cri se in con tor ná vel.

A pru dên cia é ne ces sá ria sim na ques tão mo ne-
tá ria e fis cal e, daí, as di fi cul da des quan to à ques tão
sa la ri al. Entre tan to, re la ti va men te ao sa lá rio mí ni mo,
a de ci são go ver na men tal foi mu i to su pe ri or aos
R$210 ou R$211 pro pos tos pelo go ver no an te ri or,
com a apro va ção da que les par ti dos, in clu si ve o PFL,
que apo i a vam o go ver no Fer nan do Hen ri que. Foi um
avan ço sig ni fi ca ti vo den tro das pos si bi li da des e das li-
mi ta ções her da das do go ver no pas sa do, e é cla ro que 
isso pre ci sa ser le va do em con si de ra ção.

O mes mo pode ser dito quan to à ques tão do fun -
ci o na lis mo. Esta mos ple na men te cons ci en tes do des -
gas te po lí ti co em que o go ver no está in cor ren do, mas
va mos as su mir isso na con vic ção, na con fi an ça que te -
mos de que o go ver no é de qua tro anos e não de um
ano e não de cem dias e de que, ao fim dos qua tro
anos, aque les com pro mis sos es sen ci a is vão ser man -
ti dos. Va mos en fren tar esse des gas te de pe i to aber to,
de face ex pos ta e di zen do a ver da de aos ci da dãos bra -
si le i ros e àque les que sem pre con fi a ram no Pre si den te
Lula e nas for ças po lí ti cas que o apói am.

O fato, Srªs e Srs. Se na do res, é que a eco no mia
bra si le i ra fi nal men te vai cres cer de po is de vin te anos
de es tag na ção ca u sa da por uma po lí ti ca de ne o li be-
ra lis mo, por se acre di tar que o mer ca do es pon ta ne a-
men te de sen vol ve ria este país, quan do sa be mos per -
fe i ta men te que a ar ran ca da para o de sen vol vi men to
de pa í ses re tar da tá ri os exi ge a pre sen ça fir me e pro -
mo to ra do Esta do. Ha via o pre con ce i to de que o Esta -
do in ter vir era pe ca do mor tal. Pois de i xou de ser pe -
ca do mor tal: o Esta do vai in ter vir atra vés de ala van-

cas po de ro sas, ala van cas ca pa zes de re vi ta li zar a
eco no mia bra si le i ra.

O BNDES já vol tou a ser um ban co de de sen vol vi-
men to, não é mais um ban co de ne gó ci os, que vi sa va
ape nas a lu cra ti vi da de e fa zia ope ra ções ru i no sas, a
pon to de se po der di zer que o BNDES foi sa que a do.
Aliás, é bom re gis trar que es sas ope ra ções que de ter-
mi na ram gran des pre ju í zos, ope ra ções que pu se ram o
ban co em ris co, ain da vão ser in ves ti ga das. O Mi nis té rio
Pú bli co não vai de i xar pas sar em bran co tudo o que foi
fe i to em ma té ria de pri va ti za ção, pro ces so em que o
BNDES foi jo ga do, ne gan do toda a sua his tó ria, a sua
na tu re za de ban co de de sen vol vi men to para ser um
ban co de ne gó ci os e um ban co de fa ci li ta ção de pri va ti-
za ções, com a con ces são de be ne fí ci os in cal cu lá ve is –
a pon to de fa zer ope ra ções sem ga ran ti as, ope ra ções fi -
nan ci an do em pre sas fic tí ci as es ta be le ci das em pa ra í-
sos fis ca is. Nun ca se viu isso na his tó ria do BNDES en -
quan to ele era um ban co de de sen vol vi men to.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Se na-
dor Ney Su as su na, nes te mo men to não ca bem apar tes.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per dão.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ)

– Qu e ro di zer, em re su mo, que as ala van cas da eco no-
mia bra si le i ra vão ser usa das. Por exem plo, a Pe tro-
brás ago ra vai ter as suas pla ta for mas fe i tas no país; a
Ele tro brás vai co me çar a re to mar os seus in ves ti men-
tos. Quer di zer, aca bou a era das pri va ti za ções, es ta-
be le ceu-se que ser vi ço pú bli co é um de ver do Esta do – 
o Esta do pode fa zer ope ra ções de con ces são, mas a
res pon sa bi li da de pelo pla ne ja men to e pelo in ves ti-
men to é do Esta do. A eco no mia bra si le i ra vai vol tar a
cres cer, ela tem uma vo ca ção de cres ci men to ines ti-
má vel. Foi di fí cil tam po nar o cres ci men to da eco no mia
bra si le i ra, foi um es for ço gran de que os in te res sa dos,
os in ves ti do res in ter na ci o na is, os gran des gru pos fi-
nan ce i ros in ter na ci o na is, com a anuên cia do go ver no
pas sa do, fi ze ram para que isso acon te ces se.

Ago ra, re to ma da a ati vi da de do pla ne ja men to,
pla ne ja men to de lon go pra zo, pla ne ja men to dos se to-
res es tra té gi cos, cer ta men te, a eco no mia vai vol tar a
cres cer. À me di da em que esse cres ci men to se der,
tudo fi ca rá mais fá cil. Por exem plo, os re a jus tes sa la ri-
a is po dem vol tar a res pe i tar os com pro mis sos es ta-
be le ci dos po li ti ca men te pelo Pre si den te Lula, a re dis-
tri bu i ção de ren da ga nha ou tras pers pec ti vas. Enfim,
tudo fi ca rá mais fá cil.

No en tan to, tudo isso vis to pela óti ca de uma re -
pre sen ta ção emi nen te men te con ser va do ra, como é a 
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do pre si den te do PFL, apa re ce como im pru dên cia. É
bom que apa re ça como im pru dên cia, é si nal de que
es ta mos no ca mi nho cer to e no ca mi nho da nos sa
ide o lo gia, dos nos sos pro pó si tos, dos nos sos com-
pro mis sos e da nos sa vi são das co i sas des te país e
des te mun do em que es ta mos vi ven do.

Era o que que ria di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Con -

ce do a pa la vra a V. Exª 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,
que ro re gis trar algo sig ni fi ca ti vo. O Pre si den te do PFL 
fez um pro nun ci a men to im por tan te so bre os 100 dias
do Pre si den te Lula, mas pre fe riu não dar apar te di -
zen do que ha via en cer ra do.

O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pela Li de ran ça do 
Par ti do dos Tra ba lha do res, ao ex pres sar seu pen sa-
men to, te ceu con si de ra ções a res pe i to das ques tões
abor da das. Qu e ro re gis trar que con si de ro es tra nho o
Se na dor Jor ge Bor nha u sen não ter, pelo me nos, ou vi-
do o pro nun ci a men to do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
por que o Se na do Fe de ral pre ci sa ser o gran de lo cal de
de ba te en tre os par ti dos po lí ti cos, para que o in te res se
pú bli co do povo bra si le i ro pos sa ser de fen di do.

É o re gis tro que con si de ro im por tan te fa zer.
O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Con -

ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son Pé res,
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.

PRONUNCIAMENTO DO SR. SENA–
DOR JEFFERSON PÉRES QUE, RETIRADO 
PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ
PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Na
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, va mos aten der
às co mu ni ca ções ina diá ve is, nos ter mos do art. 158,
§ 2º, do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Sibá Ma cha do,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Para

uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, on tem e hoje, re ce bi al guns re pre-
sen tan tes dos po vos in dí ge nas.

Os as sun tos de que tra ta rei são a pro gra ma ção
do Encon tro Na ci o nal dos Po vos e Orga ni za ções Indí -
ge nas do Bra sil, pre vis to para acon te cer de 25 a 30

de abril pró xi mo, e as di fi cul da des por que pas sa a
Fun da ção Na ci o nal do Índio – Fu nai.

O Encon tro Na ci o nal dos Po vos e Orga ni za ções
Indí ge nas do Bra sil deve ocor rer de 25 a 30 des te
mês e tem como ob je ti vos:

1. A ava li a ção de pro pos tas do mo vi-
men to in dí ge na para a po lí ti ca in di ge nis ta
no Go ver no Lula, o con se lho de po lí ti ca in di-
ge nis ta, a po lí ti ca de sa ú de, edu ca ção e
sus ten ta bi li da de; con fe rên cia dos po vos in-
dí ge nas, ór gão ofi ci al de exe cu ção da po lí ti-
ca in di ge nis ta – Fu nai;

2. Pro pos ta e es tra té gia do mo vi men to
in dí ge na com re la ção a apro va ção do es ta-
tu to dos po vos in dí ge nas;

3. Ava li a ção e pla ne ja men to do mo vi-
men to in dí ge na no Bra sil e sua ar ti cu la ção
con ti nen tal e mun di al, a ar ti cu la ção na ci o-
nal, o par la men to in dí ge na...;

4. Dis cus são e pla ne ja men to de uma
Assem bléia Indí ge na Na ci o nal como con clu-
são do pro ces so de ava li a ção e pla ne ja-
men to do mo vi men to in dí ge na (2003); 

5. Re fle xão so bre a Con ven ção 169 da 
OIT, da De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos
dos Po vos Indí ge nas – ONU, tér mi no da Dé -
ca da dos Po vos Indí ge nas – 2004, Fó rum
So ci al Mun di al – par ti ci pa ção em 2005, re a-
li za ção de uma Assem bléia Mun di al dos Po -
vos Indí ge nas (ja ne i ro/ 2005); 

6. Ampli ar a re fle xão e a ali an ça com
to dos aque les que lu tam pela pre ser va ção
da na tu re za e do meio am bi en te no Bra sil e
em todo o mun do.

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que dê este do cu-
men to como lido.

Qu e ro, ain da, apre sen tar a esta Casa uma pro -
pos ta que teve iní cio na Câ ma ra dos De pu ta dos. Tra -
ta-se do Ma ni fes to de Lan ça men to da Fren te Par la-
men tar em De fe sa dos Po vos Indí ge nas que, den tre
ou tros as sun tos per ti nen tes, tra ta rá dos se guin tes te -
mas: ga ran tia da ma nu ten ção do art. 231 da Cons ti tu-
i ção Fe de ral; ga ran tia à sa ú de e à edu ca ção di fe ren ci-
a da; fim da im pu ni da de e da vi o lên cia con tra as li de-
ran ças in dí ge nas; in cen ti vo à cri a ção de um pro gra ma
es pe ci al e emer gen ci al, vi san do de mar car, ho mo lo-
gar e re gis trar todo o atu al pas si vo de ter ras in dí ge-
nas não de mar ca das, além de cor ri gir pro ces sos de -
mar ca tó ri os ei va dos de ví ci os e de so cu par as ter ras
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in dí ge nas ile gal men te ocu pa das por não ín di os, além
de ou tras co i sas.

Pos te ri or men te, en tre ga rei uma fi cha de ade são
para os Par la men ta res que que i ram fa zer par te da
Fren te Par la men tar em De fe sa dos Po vos Indí ge nas.

Sr. Pre si den te, ten do em vis ta que essa pro gra-
ma ção se ini cia no dia 24, que ro apre sen tar a V. Exª o
se guin te re que ri men to: “Nos ter mos do art. 160, com -
bi na do com o art. 199, re que i ro que o tem po des ti na-
do aos ora do res na Hora do Expe di en te do dia 24 de
abril seja de di ca do a co me mo rar o Dia do Índio – ten -
do em vis ta que isso está sen do fe i to tam bém na Câ -
ma ra dos De pu ta dos – e o lan ça men to da Fren te Par -
la men tar des ses Po vos”.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, re fi ro-me, ain da, ao
pro nun ci a men to do Se na dor Jor ge Bor nha u sen, Pre si-
den te na ci o nal do PFL. Fico ima gi nan do quem está
fora da re a li da de: o PFL, o Se na dor, o Go ver no Lula ou 
o jor nal Fo lha de S.Pa u lo. Em sua ma té ria de capa, o
ci ta do jor nal re ve la que o Go ver no Lula é apro va do por
43% da po pu la ção na ci o nal, ape nas no que diz res pe i-
to aos itens “óti mo” e “bom”. Se so mar mos aque les
que opi na ram como “re gu lar”, esse nú me ro sobe para
83% de apro va ção. E o Fome Zero é con si de ra do um
dos pro gra mas mais im por tan tes pela so ci e da de.

Te mos, tam bém, uma ou tra ava li a ção, mas não há 
tem po para fa lar mos so bre ela de for ma abran gen te.

Tra ta-se do es for ço do Go ver no em ter um ca rá ter para
a po lí ti ca na ci o nal. Qu an do to dos ava li a vam como ruim
para o Bra sil os re sul ta dos da Gu er ra do Ira que, o Go -
ver no con se guiu, com mu i to bri lho, man ter a eco no mia
do País em alta e con tra ri ar to das as ex pec ta ti vas de
que se ria um fra cas so em re la ção às con tas pú bli cas,
ao dó lar e à taxa de ju ros. A po lí ti ca agrí co la apon ta
para uma pro du ção de qua se 115 mi lhões de to ne la das
de grãos para a pró xi ma sa fra. Qu an do se pre via uma
re la ção ruim com o Go ver no da Ve ne zu e la, a apro xi ma-
ção do Go ver no bra si le i ro mos trou que a Amé ri ca La ti-
na tem ca rá ter e con di ção po lí ti ca de es tra té gia in ter na-
ci o nal. O Pre si den te Lula fez um dis cur so, no Fó rum So -
ci al de Por to Ale gre, com o qual to dos con cor da ram, as -
sim como o dis cur so apre sen ta do em Da vos. Hoje, te -
mos cons ciên cia do de ver cum pri do do nos so Go ver no,
que faz as co i sas cer tas na hora cer ta.

Sr. Pre si den te, o meu tem po ter mi nou, mas,
como es tou ins cri to para fa lar mais tar de, po de re mos
dis cu tir me lhor cada um des ses pon tos.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO 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. Siba Ma cha-
do, o Sr. Mar ce lo Cri vel la, Su plen te de Se-
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ael ton Fre i tas.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. 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, ocor reu, on -
tem, na casa de fes ta Por to Vi tó ria, em Bra sí lia, a con -
ces são do Prê mio Top Edu ca ci o nal Má rio Pal mé rio
2002, ins ti tu í do pela Asso ci a ção Bra si le i ra das Man -
te ne do ras de Ensi no Su pe ri or, em 1991.

Nes te ano, fo ram agra ci a dos a Uni ver si da de
Anhem bi-Mo rum bi, o Cen tro Edu ca ci o nal New ton Pa -
i va, de Belo Ho ri zon te, e a Uni ub, Uni ver si da de de
Ube ra ba, fun da da por Má rio Pal mé rio, com tra ba lho
de sen vol vi do pelo cur so de Arqui te tu ra e Urba nis mo,
di ri gi do pela pro fes so ra Car mem Ma luf.

Má rio Pal mé rio foi pro fes sor, edu ca dor, po lí ti co
e ro man cis ta. Nas ceu em Mon te Car me lo, Mi nas Ge -
ra is, no dia 1º de mar ço de 1916, e fa le ceu em Ube ra-
ba, em 24 de se tem bro de 1996. 

Em 1947, Má rio Pal mé rio fun dou a Fa cul da de
de Odon to lo gia do Triân gu lo Mi ne i ro; em 1950, a Fa -
cul da de de Di re i to; em 1953, a Fa cul da de de Me di ci-
na e, em 1956, a Esco la de Enge nha ria do Triân gu lo
Mi ne i ro.

Má rio Pal mé rio foi De pu ta do Fe de ral por Mi nas
Ge ra is de 1950 a 1962; Emba i xa dor do Bra sil no Pa -
ra guai de 1962 a 1964 e, em 4 de abril de 1969, foi
ele i to para a vaga de Gu i ma rães Rosa na Aca de mia
Bra si le i ra de Le tras.

Em 1988, as su miu a re i to ria da Uni ver si da de de
Ube ra ba, onde fi cou até 1996.

A ins ti tu i ção do prê mio Top Edu ca ci o nal Má rio
Pal mé rio, este ilus tre mi ne i ro que mu i to con tri bu iu
para a edu ca ção em nos so Esta do de Mi nas Ge ra is, é 
a mais jus ta ho me na gem e re co nhe ci men to a Má rio
Pal mé rio.

Esta vam pre sen tes ao even to, re pre sen tan do
esta Casa e a Co mis são de Edu ca ção, os Se na do res
Ael ton Fre i tas e Hé lio Cos ta.

Fiz ques tão de fa zer este re gis tro, pela im por-
tân cia des ta jus ta ho me na gem.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Aze re do.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.

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 aqui hoje para fa lar de um as sun to re fe ren te à im -
por tan te ques tão am bi en tal. Re fi ro-me ao cha ma do
“se qües tro de car bo no” pe las flo res tas, em con tra par-
ti da com a pro du ção de car bo no pela in dús tria, em
par ti cu lar a si de rúr gi ca, ou seja, fi nan cia-se o plan tio
de ár vo res em al gum pon to do mun do como com pen-
sa ção por da nos am bi en ta is.

Tra ta-se de um ba lan ço im por tan tís si mo na
equa ção do aque ci men to glo bal, o cha ma do “efe i to
es tu fa”. Tan to as sim, que o Ban co Mun di al ma ne ja o
Fun do Pro to co lo do Car bo no – PCF, para co lo car re -
cur sos à dis po si ção dos em pre en di men tos li ga dos ao 
“se qües tro de car bo no” ou que apre sen tem sal do po -
si ti vo.

Esse é caso do plan tio de eu ca lip to no Bra sil,
que se ex pan diu ra pi da men te, face ao cur to ci clo de
de sen vol vi men to, no iní cio, fe i to de ma ne i ra de sor de-
na da. Atu al men te, o País tem sob con tro le a sua ex -
pan são, por en ten der bem tan to das van ta gens am bi-
en ta is da sua pro du ção, ou seja, a me nor pres são
exer ci da so bre a ve ge ta ção na ti va e bi o di ver sa, bem
como das van ta gens eco nô mi cas já co nhe ci das na
pro du ção de car vão ve ge tal.

Assun to con tro ver ti do, é ver da de, por isso bem
dis cu ti do pela pes qui sa agrí co la mun di al e na ci o nal,
leva à con clu são que o eu ca lip to, além de apre sen tar
um “se qües tro de car bo no” su fi ci en te en quan to pro-
du ção flo res tal, apre sen ta sal do po si ti vo, mes mo de -
du zin do-se do “se qües tro” a pro du ção de car bo no,
quan do da uti li za ção do mes mo na for ma de car vão
ve ge tal.

Ago ra, ve nho dar o meu tes te mu nho pes so al de
um pro je to que acom pa nhei des de o seu iní cio, como
Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, tra zen do-o ini ci al men te
ao en tão Mi nis tro de Ciên cia e Tec no lo gia, pro fes sor
Isra el Var gas, que é o “Pro je to de Bi o mas sa Cul ti va da
como fon te de Ener gia Re no vá vel para a Pro du ção de 
Fer ro-Gusa”, que mu i to in te res sa ao Bra sil, na sua
pro du ção si de rúr gi ca e, em es pe ci al, a Mi nas Ge ra is.

Re fi ro-me à Plan tar, em pre sa es pe ci a li za da na
pro du ção de eu ca lip to, que, des de 1967, vem tra ba-
lhan do jun to aos ór gãos na ci o na is de fo men to e pes -
qui sa na uti li za ção de clo nes bi o ló gi cos de alta pro du-
ti vi da de e, mais re cen te men te, com os or ga nis mos
am bi en ta is, em em pre en di men to de ma ne jo am bi en-
tal auto-sus ten ta do e com ba lan ços po si ti vos do se-
qües tro de car bo no. Hoje está tec ni ca men te com pro-
va do que o uso de bi o mas sa cul ti va da na pro du ção
de fer ro-gusa evi ta que três to ne la das de gás car bô ni-
co se jam des pe ja das na at mos fe ra para cada to ne la-
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da de fer ro-gusa pro du zi da com car vão mi ne ral ou co -
que.

Re cen te men te, foi as si na do um dos pri me i ros
pro je tos de se qües tro de CO² no Bra sil, pos si bi li tan do
a en tra da de re cur sos in ter na ci o na is para plan tio de
ár vo res em nos so País, como com pen sa ção por da -
nos am bi en ta is re a li za dos fora do nos so País.

O plan tio de eu ca lip to gera em pre gos di re tos e
in di re tos em re giões ca ren tes, di mi nu in do as sim a mi -
gra ção para as ci da des mé di as e gran des. Não con -
cor re com a agri cul tu ra de pro du ção de ali men tos e
mes mo com a de sub sis tên cia. E, no meu Go ver no, o
Insti tu to Esta du al de Flo res tas lan çou pro gra ma pi lo to
de as sen ta men to agrá rio, exa ta men te no plan tio e
ma ne jo de eu ca lip to – ain da está em ava li a ção o plan -
tio de for ma auto-sus ten tá vel.

Esse pro je to tem to das as con di ções para ser
apli ca do em to das as re giões do País for ne ce do ras
de car vão ve ge tal para a in dús tria si de rúr gi ca e as sim
pode sig ni fi car a pre ser va ção de mi lha res de hec ta-
res de ve ge ta ção na ti va, pela ofer ta de ma de i ra plan -
ta da para ser pro ces sa da.

Encer ro, aqui, de i xan do um voto de es tí mu lo e
con gra tu la ções a esse novo ins tru men to de ação am -
bi en tal. Re fi ro-me no va men te ao se qües tro de CO²,
uma ma ne i ra de ter mos re cur sos em con tra par ti da a
da nos am bi en ta is re a li za dos em al gum pon to do Pla -
ne ta.

Qu e ro me con gra tu lar com essa nova mo da li da-
de de ação am bi en tal e com essa em pre sa mi ne i ra
exem plar, a Plan tar, por tudo o que tem fe i to, pro van-
do que o de sen vol vi men to sus ten ta do é per fe i ta men-
te pos sí vel den tro da lei, do con ce i to de em pre sa so -
ci al men te res pon sá vel, da ge ra ção de em pre gos, da
fi xa ção do ho mem na sua ori gem e dos re sul ta dos
eco nô mi cos ne ces sá ri os.

O uso da bi o tec no lo gia para ace le rar a pro du-
ção, pre ser van do re cur sos am bi en ta is fun da men ta is
e be ne fi ci an do toda a po pu la ção ao re dor do mun do,
é o que se es pe ra com essa nova mo da li da de de
ação am bi en tal.

Sr. Pre si den te, an tes de ter mi nar, que ro ape nas
fa zer uma bre ve men ção ao pro nun ci a men to do Se -
na dor Jor ge Bor nha u sen. Nós, do PSDB, tam bém
acre di ta mos que os cem dias são in su fi ci en tes para
uma boa ava li a ção do novo Go ver no. Con ti nu a mos na 
ex pec ta ti va de ações e de ini ci a ti vas. Por en quan to,
con si de ra mos que ain da há mu i to a ser ofe re ci do ao
povo bra si le i ro, es pe ci al men te por que a pro pos ta
apre sen ta da na épo ca da cam pa nha não tem sido
exa ta men te a pos ta em prá ti ca pelo Par ti do dos Tra -

ba lha do res no Go ver no. Pa re ce-me que não há qual -
quer dú vi da dis so. Fez-se um dis cur so, ga nha ram-se
vo tos, mas o que está sen do pra ti ca do não é o que foi
co lo ca do para o povo bra si le i ro na épo ca da cam pa-
nha.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.
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, ve nho a
esta tri bu na re gis trar que, nes te fim de se ma na, ocor -
re rão dois en con tros im por tan tes. Um de les, nos dias
10, 11 e 12, é o en con tro dos mo vi men tos so ci a is com 
a Ele tro nor te, em Tu cu ruí, cujo tema é “Os mo vi men-
tos po pu la res, as ins ti tu i ções de en si no e pes qui sa e
o de sen vol vi men to re gi o nal da área de Tu cu ruí”. Esse 
en con tro visa dis cu tir um mo de lo de de sen vol vi men to
para aque la re gião, que re ce beu os im pac tos am bi en-
ta is e so ci a is da cons tru ção da ma i or hi dre lé tri ca to -
tal men te na ci o nal, a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí.

Tam bém no pró xi mo fi nal de se ma na, será re a li-
za do, em Ma na us, um en con tro im por tan te para a
Ban ca da do PT da Ama zô nia. Esta mos pre o cu pa dos
– e o Se na dor João Ca pi be ri be e vá ri os ou tros já ti ve-
ram opor tu ni da de de tra tar do as sun to – com a ques -
tão do de sen vol vi men to re gi o nal e a im por tân cia de
ha ver ou tro mo de lo, di fe ren te de tudo o que já foi fe i to
nes te País no to can te à Ama zô nia.

Se na dor Ca pi be ri be, esse novo mo de lo será im -
por tan te para evi tar que con ti nue ocor ren do o mes mo
que acon te ceu ao lon go dos anos. Di fe ren te men te do
que al guns di zem, cada ór gão fe de ral ati ra va para um
lado. Na ver da de, pa re cia que o Go ver no era vá ri os
go ver nos. E o nos so Go ver no tem re ce bi do al gu mas
crí ti cas, em bo ra seja re cen te.

Se gun do a im pren sa, o atu al Go ver no con ta
com o apo io de 80% da po pu la ção. Pa re ce que pes -
so as fi ca ram vi ú vas e es tão com sa u da de, já que o
povo re sol veu apo sen tar os que pas sa ram dé ca das e
dé ca das no po der. Ago ra, co bram de um Go ver no
que tem no ven ta dias, que con ta com apo io po pu lar e
que, in clu si ve, si na li zou ao povo bra si le i ro com me di-
das eco nô mi cas que per mi ti ram a que da do dó lar e a
di mi nu i ção do ris co país. 

Há pes so as tam bém que não fi cam aqui nem
para ou vir. Fa lam e fo gem. Vão em bo ra, por que não
têm como en fren tar a dis cus são. Mas fi ca ram oito
anos no po der. Aliás, al gu mas de las fi ca ram mu i to
mais do que isso, e eu não sei por que não de ram um
sa lá rio mí ni mo de cen te para o povo bra si le i ro. Qu e ri-
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am dar R$211,00. O nos so Pre si den te re co nhe ce que 
o sa lá rio mí ni mo ain da é pe que no. Mas ele não é de
R$211,00; é de R$240,00. É ma i or. E há os que têm
sa u da de e que ri am que ele fos se de R$211,00. Esses 
es tão como ave agou ren ta, tor cem para o novo Go-
ver no não dar cer to, en quan to a ma i o ria do povo bra -
si le i ro, que re sol veu apo sen tar os que pas sa ram dé -
ca das no po der e não fi ze ram as mu dan ças de que
este País tan to pre ci sa, está tor cen do para dar cer to.

Mas po dem tor cer as aves agou ren tas, não há
pro ble ma não. Ma i or do que a tor ci da ne ga ti va é, com
cer te za, a fir me za do nos so Pre si den te da Re pú bli ca,
a fir me za da que les que acre di tam que é pos sí vel
cons tru ir um Bra sil mais jus to, mais so be ra no, que
pos sa, in clu si ve, ter um re la ci o na men to in ter na ci o nal
dig no. O Pre si den te Lula foi con vi da do a ir a Da vos e
fa lou de ca be ça er gui da, im pon do-se como go ver-
nan te de um País so be ra no, com a 9ª eco no mia do
mun do. Qu e i ram ou não que i ram as aves agou ren tas,
nós va mos cons tru ir uma nova his tó ria nes te País, va -
mos es cre ver uma pá gi na que fi ca rá como exem plo
de como não fa zer po lí ti cas pú bli cas nes te País. 

Qu e ro en tão re gis trar esse se mi ná rio, que con ta
com o apo io da Ele tro nor te, pois essa é uma for ma de 
dis cu tir de sen vol vi men to não ape nas com as Pre fe i-
tu ras, mas com a so ci e da de. Foi a so ci e da de que so -
freu as con se qüên ci as da en chen te da bar ra gem de
Tu cu ruí e é ela que so fre até hoje os im pac tos am bi-
en ta is e so ci a is. É a po pu la ção que vive na que la re -
gião, que tra ba lha e pro duz a ri que za, que mu i to tem
a con tri bu ir para o me lhor de sen vol vi men to do País. 

Por tan to, não po de ria de i xar de re gis trar esse
en con tro, la men tan do que haja pes so as que ve nham
aqui, fa lem, mas não te nham se quer a co ra gem de
per ma ne cer no ple ná rio para par ti ci par de um de ba te
sé rio.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a V. Exª que me ins cre va para fa lar
como Lí der, no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª fa -
la rá em se gui da. Já es ta va ins cri ta a Se na do ra Ide li
Sal vat ti.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra a Se na do ra Ide li Sal vat ti.

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, fi quei aqui
ou vin do aten ta men te o pro nun ci a men to do Lí der do

PFL. A mi nha ins cri ção não era para abor dar esse as -
sun to, mas não pos so de i xar de fa lar, por ca u sa dos
ad je ti vos usa dos por S. Exª, como “cem dias de pa ra-
li sia, de re tro ces so, de im pru dên cia, de ino pe rân cia
do Go ver no Lula”.

Per gun to-me qual se ria o ta ma nho do di ci o ná rio
que eu de ve ria tra zer à tri bu na para bus car os ad je ti-
vos que qua li fi cas sem os cem anos, mais ou me nos,
que de ter mi na das per so na li da des e fa mí li as es tão no 
po der. É uma he ran ça que pas sou do avô para o pai,
do pai para o fi lho, do fi lho para o neto. E só não há pai 
e fi lho aqui jun tos por que a urna não per mi tiu. Ima gi-
nem o ta ma nho do di ci o ná rio de ad je ti vos que eu te ria
que tra zer para esta tri bu na!

Não adi an ta que rer res pon der, por que a pes qui-
sa foi mu i ta cla ra. O Se na dor Sibá Ma cha do e a Se na-
do ra Ana Jú lia já res pon de ram. E o Se na dor Edu ar do
Su plicy ten tou fazê-lo, mas o Lí der do PFL ter mi nou
seu dis cur so an tes do tem po para não lhe con ce der o
apar te. E não per ma ne ceu no ple ná rio. Afi nal, quem
sem pre es te ve no po der não tem prá ti ca de opo si ção,
não tem tre i no. Então, pre ci sa rá apren der a fi car no
ple ná rio para ou vir e de ba ter, como este Ple ná rio me -
re ce, não é Se na dor Arthur Vir gí lio? Nós me re ce mos
de ba ter.

Tal vez pos sa mos re gis trar nas obras os cem
dias de Go ver no Lula que tam bém são cem dias sem
PFL no Go ver no, o que é uma gran de con quis ta.

Mas o que me traz à tri bu na é a in ten ção de re -
gis trar que, hoje, dia 9 de abril, está se re a li zan do em
todo o mun do uma aula mag na como for ma de luta
pelo di re i to à edu ca ção pú bli ca no pla ne ta. Essa cam -
pa nha, que faz par te da Ação Glo bal pelo Di re i to à
Edu ca ção, está sen do re a li za da em 59 pa í ses. Em
todo o Bra sil, um nú me ro sig ni fi ca ti vo de es co las pro -
mo veu esse de ba te, essa aula pú bli ca, que acon te-
ceu às 11 ho ras, ho rá rio de Bra sí lia. Nes se mes mo
mo men to, no Espa ço Cul tu ral da Câ ma ra, a Se na do-
ra Fá ti ma Cle i de e eu par ti ci pá va mos des se even to
de fun da men tal im por tân cia.

A edu ca ção é um dos di re i tos fun da men ta is da
pes soa hu ma na. A edu ca ção, prin ci pal men te no con -
ti nen te sul-ame ri ca no, é um dos di re i tos que mais têm 
sido des res pe i ta dos. No Bra sil, in dis cu ti vel men te, os
ín di ces de es co la ri da de es tão aba i xo da crí ti ca. A re -
mu ne ra ção dos nos sos pro fis si o na is de Edu ca ção é
in qua li fi cá vel de tão ir ri só ria e de ses ti mu lan te que é.

O ob je ti vo de toda essa cam pa nha in se re-se
nes ta se ma na, de 7 a 13 de abril, com even tos co ti di-
a nos. O dia de hoje foi o dia da aula mun di al, da aula
mag na, em 59 pa í ses.
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É im por tan te fa zer esse re gis tro, até por que
quem tem pou ca prá ti ca de opo si ção, mas es te ve no
go ver no – já foi, in clu si ve, Mi nis tro da Edu ca ção – é
co-res pon sá vel pela si tu a ção exis ten te hoje. Só para
se ter uma idéia, no Bra sil, hoje, o cus to do alu no, a
qua li da de na edu ca ção, é cin co a seis ve zes me nor
do que o da Co réia. A Co réia tem des ti na do para cada 
alu no de cin co a seis ve zes mais do que o Bra sil des ti-
na hoje pelo Fun def. E, em ter mos de sa lá ri os, a Eu ro-
pa paga, por ba i xo, dez ve zes mais do que a quan tia
paga aos pro fis si o na is bra si le i ros.

Esses são da dos sig ni fi ca ti vos que de mons tram
a mo ti va ção do Bra sil de par ti ci par des sa Ação Glo bal
pelo Di re i to à Esco la Pú bli ca. Inú me ras en ti da des
par ti ci pam des se even to, in clu si ve a Câ ma ra dos De -
pu ta dos, por ini ci a ti va da Co mis são de Edu ca ção, e a
Unes co, que par ti ci pa des sas ati vi da des e da mo bi li-
za ção in ter na ci o nal pelo di re i to à Edu ca ção.

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

a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio, como Lí der do
PSDB.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como

Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, há al gu mas ques tões bem ob je ti vas
a se rem co lo ca das à aná li se da Casa. Uma de las é o
fato de que o Se na do tem tudo para ser a gran de ca i-
xa de res so nân cia do de ba te na ci o nal, a par tir da ne -
ces sá ria de fe sa que lí de res do Go ver no fa çam das
po si ções do Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va e da ne ces sá ria par ti ci pa ção da Opo si ção,
que, a de pen der do es ti lo de cada um, será mais ou
me nos con tun den te. Mas eu di ria que, quan to mais vi -
gi lan te for a opo si ção, mais fe liz ha ve rá de ser um
bom go ver no que se pre ten da re a li zar.

Sa ú do o Pre si den te Na ci o nal do PFL, Se na dor
Jor ge Bor nha u sen, pelo belo e com pe ten te dis cur so
aqui pro nun ci a do. Foi um dis cur so só brio e nem por
isso pou co con tun den te; edu ca do e nem por isso um
dis cur so que res va las se para a con ci li a ção com idéi -
as que não são as de S. Exª.

Não tive o pra zer de es tar aqui para apar teá-lo,
em apo io. Mas eu o ouvi, do ga bi ne te onde es ta va, e
que ro con gra tu lar-me com S. Exª pela bela par ti ci pa-
ção na ses são de hoje. 

No mais, as ques tões ob je ti vas são: o PSDB vai
dis cu tir com toda a res pon sa bi li da de fis cal e com toda 
a pre o cu pa ção so ci al o sa lá rio mí ni mo. Não vai ne gar
o seu pas sa do nem a sua co e rên cia, não pro po rá

nem vo ta rá ab sur dos. Mas acre di ta que to dos os es -
for ços de se bus ca rem fon tes co e ren tes e con se-
qüen tes para au men tar o va lor do sa lá rio mí ni mo,
além dos R$240 já con sa gra dos pela idéia do Pre si-
den te Lula, de vem ser fe i tos. Até por que o ga nho real
é ín fi mo des ta vez: ape nas 1,98%, a vin gar a idéia do
Pre si den te.

Em se gun do lu gar, te mos ou tro dado mu i to sig -
ni fi ca ti vo, que é sim bó li co, até por ser o Pre si den te
Lula quem é, uma fi gu ra tão li ga da às lu tas por me lho-
res sa lá ri os para os tra ba lha do res: nos úl ti mos oito
anos, este é o me nor sa lá rio mí ni mo, se qui ser mos fa -
zer uma com pa ra ção – da qual eu não gos to – com o
dó lar, equi va len te a US$73, o me nor, por tan to, da sé -
rie his tó ri ca dos úl ti mos oito anos.

Ou tro pon to a se dis cu tir é uma po lí ti ca sé ria
para o ser vi dor pú bli co. Di zem que o ou tro go ver no
pas sou oito anos sem con ce der re a jus tes. Não é ver -
da de. Bas ta se ver o au men to da mas sa sa la ri al, sem
que te nha ha vi do des pro por ção no au men to dos tra -
ba lha do res do ser vi ço pú bli co. Hou ve de ci sões que
re ge ne ra ram e cor ri gi ram os de fe i tos em vá ri as ca te-
go ri as. O mé di co pas sou a ga nhar – e por cima – igual 
a mé di co. Isso atin giu cer ca de 600 mil dos cer ca de
1,3 mi lhão de ser vi do res que ha via na épo ca do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que. Não dá para se di zer que
não se con ce deu ne nhum au men to, que se pra ti cou
um in dis cri mi na do ar ro cho sa la ri al con tra to dos. To-
dos se be ne fi ci a ram, por exem plo, com me di das ju di-
ci a is. To dos se be ne fi ci a ram de au men tos li ne a res
pro por ci o na is que o go ver no po dia ofe re cer. E a tese
era de se bus car fa zer jus ti ça em cada ca te go ria, para 
evi tar dis tor ções.

Hoje, vejo o Mi nis tro Pa loc ci di zer, com a ho nes-
ti da de de sem pre, que o Go ver no an te ri or gas ta va
mu i to e gas ta va mal com pes so al. Re co nhe ce que
gas ta va mu i to. E que ro ques ti o nar se S. Exª tem ra zão
quan do diz que gas ta va mal. Mas, de qual quer ma ne i-
ra, o Mi nis tro Pa loc ci, com a sua ca pa ci da de de au to-
crí ti ca, que faz de S. Exª uma pes soa cada vez mais
ad mi ra da por nós, diz que o Go ver no an te ri or gas ta va
mu i to com pes so al.

Fi quei bas tan te de cep ci o na do com a pos si bi li-
da de de se con fir mar, o que para mim é inad mis sí vel,
que o Pre si den te Lula dará ape nas 1% de re a jus te
para o ser vi dor pú bli co. Se qui se rem ar gu men tar que
o pre vis to no or ça men to da ria ape nas para se che gar
a R$240,00 no sa lá rio mí ni mo, a con tra par ti da de ve-
ria, no mí ni mo, va ler tam bém para o re a jus te ao ser vi-
dor pú bli co. Um por cen to, ja ma is. Pelo me nos 4%,
por que isso está pre vis to no Orça men to e po de ria ser
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au men ta do se no vas fon tes fos sem des co ber tas, se
ti vés se mos cla re za para fa zer op ções e re-op ções.

Des sa for ma, cer tas obras não te ri am ca bi men-
to se pen sás se mos, pri o ri ta ri a men te, em re ge ne rar o
sa lá rio do ser vi dor pú bli co; cer tas obras per de ri am a
ra zão de ser se pen sás se mos num au men to mais jus -
to, mais dig no e, por tan to, mais de cen te, so ci al men te,
para o sa lá rio mí ni mo.

Te mos a pre o cu pa ção de não nos afas tar mos –
nós, do PSDB, e a Opo si ção – das pos si bi li da des re a-
is da Eco no mia. Não nos afas ta re mos um só ins tan te,
um só mi nu to. Den tro da res pon sa bi li da de fis cal e
sem per der mos o tom e o tô nus do nos so com pro mis-
so com a so ci e da de, ve re mos qual o má xi mo que se
pode con ce der, den tro do que é su por tá vel, no caso
do sa lá rio mí ni mo, pe las pe que nas Pre fe i tu ras do in -
te ri or do País. E, quan to às con tas pre vi den ciá ri as,
algo que não leve mi cro em pre sas a mais in for ma li za-
ção. Qu e re mos mais for ma li za ção des sas em pre sas,
para que elas pos sam con tri bu ir para o Fis co, pos sam
se de sen vol ver e, um dia, vi ra rem pe que nas, mé di as
e, se Deus qui ser, gran des em pre sas.

Será, por tan to, um de ba te mu i to só brio, que re -
ce beu, hoje, a gran de con tri bu i ção do Se na dor Jor ge
Bor nha u sen – con tri bu i ção qua li fi ca da, cul ta, me di da
e pe sa da, vin da de al guém que já foi Mi nis tro de Esta -
do, Go ver na dor do seu Esta do, mais de uma vez Se -
na dor da Re pú bli ca, e que tem uma fo lha de ser vi ços
pres ta dos a esta Na ção e mu i to res pe i to dos seus Pa -
res.

Isso ser ve para o Go ver no, que tem que ser fis -
ca li za do, e para a Opo si ção, que tem o de ver de fis ca-
li zar, mais do que o di re i to de fis ca li zar. Na épo ca da
di ta du ra, bri gá va mos pelo di re i to de fis ca li zar. Ago ra,
te mos que ver o povo bri gan do pelo nos so de ver de
fa zer fis ca li za ção. Digo isso, na mi nha ter ra, com mu i-
ta fre qüên cia.

Qu an do al guém me per gun ta se es tou con tra o
Go ver no do Pre si den te Lula, digo que não; sou a fa -
vor de que o Pre si den te acer te, mas sou de um ou tro
gru po po lí ti co. Enten do que se ria in de co ro so, se ria
imo ral, se ria sexo ex plí ci to se, ele i to eu numa pro pos-
ta que era an ta gô ni ca à de Lula, e Sua Exce lên cia
ele i to, der ro tan do o meu can di da to, ago ra eu pas sas-
se, por ade sis mo, por fal ta de ca rá ter, por fal ta de fir -
me za, a apo i ar o seu Go ver no. Eu ja ma is fa ria algo
pa re ci do.

Sua Exce lên cia terá, aqui, uma opo si ção sé ria,
res pon sá vel, res pe i tá vel, de cen te, po rém fir me, con -
tun den te quan do ti ver que ser, edu ca da o tem po in te i-
ro e, mais, sa u dan do as pre sen ças cada vez mais fre -

qüen tes dos dois la dos que es tão em cho que de mo-
crá ti co, nes ta Casa, no de ba te.

Te mos que es tra nhar quan do al gum Se na dor
não fa lar. Te mos que es tra nhar quan do al gum Se na-
dor não par ti ci par do de ba te, uma vez que esse é o
seu de ver. Ao con trá rio, de ve mos en ten der como al -
vis sa re i ro que cada Se na dor, do alto de suas res pon-
sa bi li da de – e to dos as têm em mu i to boa con ta –
deve que par ti ci par cada vez mais e com mu i ta for ça,
de i xan do bem cla ro para o ele i to ra do bra si le i ro e para 
a opi nião pú bli ca do País o que pen sa e o que quer
como pro je to para a Na ção. Aqui, es ta mos fis ca li zan-
do.

Sr. Pre si den te, aguar da mos – e re pi to que isso
pode vi rar uma can ti le na, mas do bem, a fa vor do Bra -
sil – o le que de re for mas es tru tu ra is a se rem pro pos-
tas pelo Pre si den te Lula. Que o Go ver no mos tre a sua 
face, mos tre a sua cara e diga cla ra men te o que quer
e a que pon to quer re for mar. Qu an to mais qui ser re -
for mar, mais fá cil será con tar com o apo io das Opo si-
ções des ta Casa.

Fi quei as sus ta do quan do ouvi o Pre si den te Lula 
di zer, on tem, algo do tipo: “Não se pre o cu pem, por -
que a re for ma da Pre vi dên cia não vai pre ju di car nin -
guém”. Olha, essa re for ma da Pre vi dên cia não pode
ser con fun di da com aque le na mo ra do bon zi nho da
nos sa fi lha, de quem gos ta mos mas ela não. É fun da-
men tal sa ber mos que toda re for ma vem, com cer te-
za, para li qui dar pri vi lé gi os e dar opor tu ni da de aos
des va li dos e des pos su í dos do País.

Por tan to, que ro, do Pre si den te Lula, co ra gem e
de ci são que con tra ri em in te res ses es cu sos. Assim,
Sua Exce lên cia terá a nos sa boa von ta de e ja ma is o
nos so si lên cio ou a nos sa omis são di an te das crí ti cas
ne ces sá ri as que uma Opo si ção de mo crá ti ca tem que
fa zer a um Go ver no que sa be mos de mo crá ti co, até
pela sua ín do le e pela be lís si ma vo ta ção que ob te ve,
que o con sa grou em uma ele i ção tão his tó ri ca, opon -
do-se ao no tá vel bra si le i ro José Ser ra: o gran de bra si-
le i ro Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 204, 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, do Re gi men to Inter -
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no, re que i ro à Mesa do Se na do Fe de ral que so li ci te
ao Ban co Cen tral do Bra sil, atra vés do Exce len tís si-
mo Se nhor Mi nis tro da Fa zen da, Anto nio Pa loc ci, as
se guin tes in for ma ções:

Qual o es tá gio e a re la ção dos cre do res nos pro -
ces sos de li qui da ção ex tra ju di ci al das ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras re la ci o na das:

1) Ban co Eco nô mi co;
2) Ban co San tos Ne ves;
3) Ban co Bra si le i ro Co mer ci al;
4) Ban co Agri mi sa;
5) Ban co Hér cu les;
6) Ban co Ba nor te;
7) Ban co Mer can til;
8)Ara u cá ria Cor re to ra de Câm bio, Tí tu los e Va -

lo res Imo bi liá ri os;
9) Ban co Ba me rin dus;
10) Ban co BNPP;
11) Ban co Inte ru ni on;
12) Ban co Veja;
13) Ban co BMD;
14) Ban co Inte ri or de São Pa u lo;
15) Ban co Pon tu al;
16) Ban co São Jor ge;
17) Cre fi sul Le a sing;
18) Ban co Na ci o nal e
19) Ban co Mar ca

Jus ti fi ca ção

A im pren sa na ci o nal tem no ti ci a do a aber tu ra de 
pro ces sos, por par te de vá ri as des tas ins ti tu i ções,
con tra o Ban co Cen tral, seu li qui dan te, al gu mas de las
já com de ci são pre Ii mi nar fa vo rá vel. Isso es ta ria
trans for man do-as em cre do ras da União, res ta be le-
cen do a cre di bi li da de e a ca pa ci da de de atu a ção de
seus pro pri e tá ri os, com sé ri os ris cos de le são fi nan-
ce i ra para os re a is cre do res das ins ti tu i ções pu ni das.
Ha ve ria ca sos em que pro ces sos de li qui da ção se ar -
ras tam há mais de um qüin qüê nio, inex pli ca vel men te,
fa vo re cen do os li qui da dos, por que exis te uma di fe-
ren ça enor me en tre as re mu ne ra ções dos pas si vos e
dos ati vos, em pre ju í zo dos cre do res, o que exi ge ple -
no co nhe ci men to des ta Casa so bre o as sun to, para
pro por ci o nar ao Se na do Fe de ral a ado ção de me di-
das que en cer rem a pos ter ga ção que vem mar can do
tais pro ces sos.

Sala das Ses sões 9 de Abril de 2003. – Se na dor
Ro me ro Jucá.

(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 re que ri-
men to lido vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, que terá o pra zo de duas re u niões or di ná-
ri as para emi tir pa re cer.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1o Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 205, DE 2003

Na for ma do dis pos to no art. 50, § 2º, da Cons ti-
tu i ção e nos arts. 216 e 217 do Re gi men to Inter no, re -
que re mos que seja en ca mi nha do ao Sr. Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da re que ri men to so li ci tan do as se-
guin tes in for ma ções re fe ren tes ao XI RELATÓRIO
DE PROGRESSO DO PROGRAMA NACIONAL DE
APOIO À ADMINISTRAÇÃO FISCAL PARA OS
ESTADOS BRASILEIROS (PNAFE), re la ti vo ao pri-
me i ro se mes tre de 2002, re ce bi do por in ter mé dio do
Avi so nº 63, de 4 de de zem bro de 2002 (Avi so nº 792,
de 25 de no vem bro de 2002, na ori gem):

1. có pia de toda a do cu men ta ção re la-
ti va aos pro ces sos de li ci ta ção ou de dis-
pen sa de li ci ta ção para com pras e pres ta-
ção de ser vi ços;

2. có pia dos pro ces sos de li qui da ção
das des pe sas re la ti vas aos re cur sos re ce bi-
dos e uti li za dos.

To dos os do cu men tos re la ti vos ape nas ao
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003. – Alme i-
da Lima.

(À Mesa, para de ci são)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to será des pa cha do à Mesa para de ci são, nos
ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je 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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 113, DE 2003

Re vo ga in ci so V do art. 83 do De cre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 
– Có di go Pe nal.

Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É re vo ga do o dis pos to no in ci so V do art.

83 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940.

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

A pre sen te pro po si ção tem como ob je ti vo ex clu-
ir a pos si bi li da de do li vra men to con di ci o nal ao con de-
na do por prá ti ca de cri me he di on do, após o cum pri-
men to de 2/3 do to tal da pena.

O be ne fi cio do li vra men to con di ci o nal, con ce di-
do ao ape na do por prá ti ca de cri me he di on do, não se
co a du na com o ape lo da so ci e da de por mais se gu-
ran ça e pu ni ção mais se ve ra aos cri mi no sos.

A Lei nº 8.072/90, que al te rou o Có di go Pe nal,
dis pon do so bre os cri mes he di on dos, es ta be le ceu nor-
mas con fli tan tes quan to à ques tão do li vra men to con -
di ci o nal, con for me cons ta ta mos nos dis po si ti vos con ti-
dos no § 1º do art. 2º e no art. 5º, que as sim dis põem:

“Art. 2º Os cri mes he di on dos, a prá ti ca
da tor tu ra, o trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes
e dro gas afins e o ter ro ris mo são in sus ce tí-
ve is de:

I – anis tia, gra ça e in dul to;
II – fi an ça e li ber da de pro vi só ria.
§ 1º A pena por cri me pre vis to nes te

ar ti go será cum pri da in te gral men te em re gi-
me fe cha do (gri fos nos sos).

..............................................................
Art. 5º Ao art. 83 do Có di go Pe nal é

acres ci do o se guin te in ci so.
Art. 83. ..................................................
..............................................................
V – cum pri do mais de dois ter ços da

pena, nos ca sos de con de na ção por cri me
he di on do, prá ti ca da tor tu ra, trá fi co de en-
tor pe cen te e dro gas afins, e ter ro ris mo, se o 
ape na do não for re in ci den te es pe cí fi co em
cri mes des sa na tu re za (gri fos nos sos).

Ou tro as pec to des con for me é que, ao mes mo
tem po em que se nega ao ape na do o be ne fí cio da
pro gres são da pena, ou seja, pas sar do re gi me fe-
cha do para o semi-aber to, con ce de-lhe be ne fí cio
ma i or, que é o li vra men to con di ci o nal.

Enfim, o re to mo do ape na do pela prá ti ca de cri -
me he di on do à vida gre gá ria, an tes do cum pri men to
de sua con de na ção, em nada fa vo re ce a so ci e da de,
ao con trá rio, au men ta a sen sa ção de in se gu ran ça e
medo do ci da dão de bem.

Ante o ex pos to, es pe ra mos con tar com o apo io
de nos sos ilus tres pa res na apro va ção do pro je to de
lei que ora apre sen ta mos.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003. – Se na dor
Hé lio Cos ta.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

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

Có di go Pe nal.

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

CAPÍTULO V
Do Li vra men to Con di ci o nal

Re qui si tos do li vra men to con di ci o nal
Art. 83. O juiz po de rá con ce der li vra men to con -

di ci o nal ao con de na do a pena pri va ti va de li ber da de
igual ou su pe ri or a 2 (dois) anos, des de que: (Re da-
ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

I – cum pri da mais de um ter ço da pena se o con -
de na do não for re in ci den te em cri me do lo so e ti ver
bons an te ce den tes; (Re da ção dada pela Lei nº 7.209, 
de 11-7-1984)

II – cum pri da mais da me ta de se o con de na do
for re in ci den te em cri me do lo so; (Re da ção dada pela
Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

III – com pro va do com por ta men to sa tis fa tó rio
du ran te a exe cu ção da pena, bom de sem pe nho no
tra ba lho que lhe foi atri bu í do e ap ti dão para pro ver à
pró pria sub sis tên cia me di an te tra ba lho ho nes to; (Re-
da ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

IV – te nha re pa ra do, sal vo efe ti va im pos si bi li da-
de de fazê-lo, o dano ca u sa do pela in fra ção; (Re da-
ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)

V – cum pri do mais de dois ter ços da pena, nos
ca sos de con de na ção por cri me he di on do, prá ti ca da
tor tu ra, trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e dro gas afins,
e ter ro ris mo, se o ape na do não for re in ci den te es pe cí-
fi co em cri mes des sa na tu re za. (Inci so acres cen ta do
pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)

Pa rá gra fo úni co. Para o con de na do por cri me
do lo so, co me ti do com vi o lên cia ou gra ve ame a ça à
pes soa, a con ces são do li vra men to fi ca rá tam bém su -
bor di na da à cons ta ta ção de con di ções pes so a is que
fa çam pre su mir que o li be ra do não vol ta rá a de lin qüir.
(Re da ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)
....................................................................................

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre os cri mes he di on dos,
nos ter mos do art. 5º, in ci so XLIII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e de ter mi na ou tras
pro vi dên ci as.
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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 São con si de ra dos he di on dos os se guin tes
cri mes, to dos ti pi fi ca dos no De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de
de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, con su ma dos ou ten -
ta dos: (Re da ção dada pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

I – ho mi cí dio (art. 121), quan do pra ti ca do em ati -
vi da de tí pi ca de gru po de ex ter mí nio, ain da que co-
me ti do por um só agen te, e ho mi cí dio qua li fi ca do (art.
121, § 2º, I, II, III, IV e V); (Inci so in clu í do pela Lei nº
8.930, de 6-9-1994)

II – la tro cí nio (art. 157, § 3º, in fine); (Inci so in -
clu í do pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

III – ex tor são qua li fi ca da pela mor te (art. 158, §
2º); (Inci so in clu í do pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

IV – ex tor são me di an te se qües tro e na for ma
qua li fi ca da (art. 159, ca put, e §§ 1º, 2º e 3º); (Inci so
in clu í do pela Lei nº 8.930 de 6-9-1994)

V – es tu pro (art. 213 e sua com bi na ção com o
art. 223, ca put e pa rá gra fo úni co); (Inci so in clu í do pela 
Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

VI – aten ta do vi o len to ao pu dor (art. 214 e sua
com bi na ção com o art. 223, ca put e pa rá gra fo úni co);
(Inci so in clu í do pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

VII – epi de mia com re sul ta do mor te (art. 267, §
1º); (Inci so in clu í do pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

VII-A – (VETADO) (Inci so in clu í do pela Lei nº
9.695, de 20-8-1998)

VII-B – fal si fi ca ção, cor rup ção, adul te ra ção ou
al te ra ção de pro du to des ti na do a fins te ra pêu ti cos ou
me di ci na is (art. 273, ca put e § 1º, § 1º-A e § 1º-B,
com a re da ção dada pela Lei nº 9.677, de 2 de ju lho
de 1998). (Inci so in clu í do pela Lei nº 9.695, de
20-8-1998)

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se tam bém he di on do o
cri me de ge no cí dio pre vis to nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº
2.889, de 1º de ou tu bro de 1956, ten ta do ou con su ma do.
(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

Art. 2º Os cri mes he di on dos, a prá ti ca da tor tu ra,
o trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e dro gas afins e o ter -
ro ris mo são in sus ce tí ve is de:

I – anis tia, gra ça e in dul to;
II – fi an ça e li ber da de pro vi só ria.
§ 1º A pena por cri me pre vis to nes te ar ti go será

cum pri da in te gral men te em re gi me fe cha do.
§ 2º Em caso de sen ten ça con de na tó ria, o juiz

de ci di rá fun da men ta da men te se o réu po de rá ape lar
em li ber da de.

§ 3º A pri são tem po rá ria, so bre a qual dis põe a
Lei nº 7.960, de 21 de de zem bro de 1989, nos cri mes
pre vis tos nes te ar ti go, terá o pra zo de trin ta dias, pror -
ro gá vel por igual pe río do em caso de ex tre ma e com -
pro va da ne ces si da de.

Art. 3º A União man te rá es ta be le ci men tos pe na-
is, de se gu ran ça má xi ma, des ti na dos ao cum pri men-
to de pe nas im pos tas a con de na dos de alta pe ri cu lo-
si da de, cuja per ma nên cia em pre sí di os es ta du a is po -
nha em ris co a or dem ou in co lu mi da de pú bli ca.

Art. 4º (Ve ta do).
Art. 5º Ao art. 83 do Có di go Pe nal é acres ci do o

se guin te in ci so:
....................................................................................

(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 114,
DE 2003-COMPLEMENTAR

Alte ra dis po si ti vos da Lei Com ple-
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996,
que dis põe so bre o Impos to dos Esta dos
e do Dis tri to Fe de ral so bre Ope ra ções
Re la ti vas a Cir cu la ção de Mer ca do ri as e
so bre Pres ta ções de Ser vi ços de Trans-
por te Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e de
Co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se -

tem bro de 1996, pas sa a vi go rar com as se guin tes al -
te ra ções:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
I – so bre a en tra da de bem ou mer ca do-

ria im por ta dos do ex te ri or, por pes soa fí si ca ou 
ju rí di ca, ain da que não seja con tri bu in te ha bi tu-
al do im pos to, qual quer que seja a sua fi na li da-
de, ca ben do o im pos to ao Esta do onde es ti ver
si tu a do o do mi cí lio ou o es ta be le ci men to do
des ti na tá rio da mer ca do ria ou bem;

II – so bre o ser vi ço pres ta do no ex te ri-
or ou cuja pres ta ção se te nha ini ci a do no
ex te ri or, ca ben do o im pos to ao Esta do onde 
es ti ver si tu a do o do mi cí lio ou o es ta be le ci-
men to do des ti na tá rio do ser vi ço;

III – so bre a en tra da, no ter ri tó rio do
Esta do des ti na tá rio, de pe tró leo, in clu si ve
lu bri fi can tes e com bus tí ve is lí qui dos ou ga-
so sos dele de ri va dos, ex ce to os pre vis tos
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no § 3º des te ar ti go, e de ener gia elé tri ca,
quan do não des ti na dos à co mer ci a li za ção
ou à in dus tri a li za ção, de cor ren tes de ope ra-
ções in te res ta du a is, ca ben do o im pos to ao
Esta do onde es ti ver lo ca li za do o ad qui ren te.

§ 2º Nas hi pó te ses de in ci dên cia úni ca
pre vis tas no § 3º, o im pos to in ci di rá:

I – quan to às ope ra ções re a li za das
den tro do ter ri tó rio na ci o nal, na sa í da da
mer ca do ria do es ta be le ci men to pro du tor;

II – quan to às ope ra ções de im por ta-
ção, no de sem ba ra ço adu a ne i ro.

§ 3º O im pos to in ci di rá uma úni ca vez,
des de a im por ta ção ou pro du ção até seu
con su mo, so bre os lu bri fi can tes e com bus tí-
ve is aba i xo es pe ci fi ca dos, qual quer que
seja a sua fi na li da de, hi pó te se em que não
se apli ca rá o dis pos to no ar ti go 3º, in ci so III:

I – ga so li nas;
II – óleo di e sel;
III – ál co ol com bus tí vel;
IV – que ro se ne de avi a ção;
V – que ro se ne ilu mi nan te;
VI – óle os com bus tí ve is e co que;
VII – gás na tu ral ve i cu lar;
VIII – lu bri fi can tes de ri va dos de pe tró leo;
IX – hi dro car bo ne tos lí qui dos de ri va-

dos de pe tró leo e hi dro car bo ne tos lí qui dos
de ri va dos de gás na tu ral uti li za dos em mis -
tu ra me câ ni ca para a pro du ção de ga so li nas
ou de di e sel, de con for mi da de com as nor-
mas es ta be le ci das pela Agên cia Na ci o nal
do Pe tró leo – ANP.

§ 4º Para os efe i tos do § 3º, con si de-
ram-se pro du to res os con tri bu in tes men ci o-
na dos no art. 4º, pa rá gra fo úni co, in ci so V.

§ 5º A ca rac te ri za ção do fato ge ra dor
in de pen de da na tu re za ju rí di ca da ope ra ção
que o cons ti tua (NR)”

“Art. 3º . .................................................

..............................................................
X – pres ta ções de ser vi ço de trans por-

te de lu bri fi can tes e com bus tí ve is.
...................................................(NR)”

“Art. 4º ..................................................

Pa rá gra fo úni co. ...................................
I – im por te mer ca do ri as ou bens do

ex te ri or, qual quer que seja a sua fi na li da de;

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

IV – ad qui ra lu bri fi can tes e com bus tí-
ve is lí qui dos e ga so sos de ri va dos de pe tró-
leo, ex ce to os pre vis tos no § 3º do art. 2º, e
ener gia elé tri ca ori un dos de ou tro Esta do,
quan do não des ti na dos à co mer ci a li za ção
ou à in dus tri a li za ção;

V – nas ope ra ções com lu bri fi can tes e
com bus tí ve is es pe ci fi ca dos no § 3º do art. 2º:

a) pro du za-os den tro do ter ri tó rio na ci-
o nal;

b) im por te-os do ex te ri or;
c) re a li ze mis tu ra de adi ti vo com óleo

bá si co, em ope ra ções com lu bri fi can tes;
d) re a li ze mis tu ra de com bus tí ve is;
e) pro du za ál co ol com bus tí vel;
f) dis tri bua gás na tu ral ve i cu lar. (NR)”
“Art. 9º ..................................................
§ 1º .......................................................
I – ao con tri bu in te que re a li zar ope ra-

ção in te res ta du al com pe tró leo, in clu si ve lu -
bri fi can tes, com bus tí ve is lí qui dos e ga so sos
dele de ri va dos, ex ce to os es pe ci fi ca dos no
§ 3º do art. 2º, em re la ção às ope ra ções
sub se qüen tes;

....................................................(NR)”
“Art. 11. .................................................
I – .........................................................
..............................................................
d) im por ta do do ex te ri or, o do es ta be-

le ci men to do des ti na tá rio da mer ca do ria ou
ser vi ço, qual quer que seja a sua fi na li da de;

..............................................................
g) o do Esta do onde es ti ver lo ca li za do

o ad qui ren te, in clu si ve con su mi dor fi nal, nas 
ope ra ções in te res ta du a is com ener gia elé tri-
ca e pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes, com-
bus tí ve is lí qui dos e ga so sos dele de ri va dos,
ex ce to os es pe ci fi ca dos no § 3º do art. 2º,
quan do não des ti na dos à in dus tri a li za ção
ou à co mer ci a li za ção;

..............................................................
j) o do Esta do onde es ti ver lo ca li za do

o pro du tor ou o im por ta dor, nas ope ra ções
re la ti vas aos lu bri fi can tes e com bus tí ve is es -
pe ci fi ca dos no § 3º do art. 2º, qual quer que
seja a sua fi na li da de, ob ser va do o dis pos to
nos § 7º e 8º des te ar ti go;

II – ........................................................
a) onde te nha iní cio a pres ta ção, ob-

ser va do o dis pos to no in ci so X do art. 3º;
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..............................................................
§ 7º Nas hi pó te ses da alí nea j do in ci-

so I, ob ser var-se-á o se guin te:
I – nas ope ra ções com lu bri fi can tes e

com bus tí ve is de ri va dos de pe tró leo, o im-
pos to ca be rá ao Esta do onde ocor rer o con -
su mo;

II – nas ope ra ções in te res ta du a is, en-
tre con tri bu in tes, com gás na tu ral e seus de -
ri va dos, e lu bri fi can tes e com bus tí ve is não
in clu í dos no in ci so I des te pa rá gra fo, o im-
pos to será re par ti do en tre os Esta dos de
ori gem e de des ti no, man ten do-se a mes ma
pro por ci o na li da de que ocor re nas ope ra-
ções com as de ma is mer ca do ri as;

III – nas ope ra ções in te res ta du a is com 
gás na tu ral e seus de ri va dos, e lu bri fi can tes
e com bus tí ve is não in clu í dos no in ci so I
des te pa rá gra fo, des ti na das a não-con tri bu-
in te, o im pos to ca be rá ao Esta do de ori gem.

§ 8º As re gras ne ces sá ri as à apli ca ção
do dis pos to no § 7º des te ar ti go, in clu si ve as 
re la ti vas à apu ra ção e à des ti na ção do im-
pos to, se rão es ta be le ci das nos ter mos de
con vê ni os ce le bra dos en tre os Esta dos e o
Dis tri to Fe de ral. (NR)”

“Art. 12. .................................................

..............................................................
V – do ini cio da pres ta ção de ser vi ços

de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal,
de qual quer na tu re za, ob ser va do o dis pos to
no in ci so X do art. 3º;

. .............................................................
XII – da en tra da no ter ri tó rio do Esta do

de lu bri fi can tes e com bus tí ve is lí qui dos e
ga so sos de ri va dos de pe tró leo, ex ce to os
es pe ci fi ca dos no § 3º do art. 2º, e de ener -
gia elé tri ca ori un dos de ou tro Esta do, quan -
do não des ti na dos à co mer ci a li za ção ou à
in dus tri a li za ção;

..............................................................
XIV – da sa í da dos lu bri fi can tes e

com bus tí ve is es pe ci fi ca dos no § 3º do art.
2º, do es ta be le ci men to do pro du tor, nas
ope ra ções den tro do ter ri tó rio na ci o nal;

XV – do de sem ba ra ço adu a ne i ro de lu -
bri fi can tes e com bus tí ve is es pe ci fi ca dos no
§ 3º do art. 2º, nas ope ra ções de im por ta-
ção.

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

§ 2º Na hi pó te se dos in ci sos IX e XV,
após o de sem ba ra ço adu a ne i ro, a en tre ga,
pelo de po si tá rio, de mer ca do ria ou bem im -
por ta do do ex te ri or de ve rá ser au to ri za da
pelo ór gão res pon sá vel pelo seu de sem ba-
ra ço, que so men te se fará me di an te a exi bi-
ção do com pro van te de pa ga men to do im-
pos to in ci den te no ato do des pa cho adu a ne-
i ro, sal vo dis po si ção em con trá rio.

...................................................(NR)”

“Art. 13. .................................................

..............................................................
X – na hi pó te se do in ci so XIV do art.

12:
a) o va lor da ope ra ção ou o pre ço que

o pro du to ou seu si mi lar al can ça ria em uma
ven da em con di ções de li vre con cor rên cia,
em caso de apli ca ção de alí quo ta ad va lo-
rem;

b) a uni da de de me di da ado ta da pela
lei tri bu tá ria mul ti pli ca da pela quan ti da de de
uni da des ob je to da ope ra ção, em caso de
apli ca ção de alí quo ta es pe cí fi ca;

XI – na hi pó te se do in ci so XV do art.
12:

a) o va lor da mer ca do ria ou o cons tan-
te dos do cu men tos de im por ta ção, ou o pre -
ço que o pro du to ou seu si mi lar al can ça ria
em uma ven da do ex te ri or, em con di ções de 
li vre con cor rên cia, no caso de apli ca ção de
alí quo ta ad va lo rem, qual quer de les adi ci o-
na do das se guin tes par ce las:

1) Impos to so bre Impor ta ção;
2) Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li-

za dos;
3) Impos to so bre Ope ra ções de Câm-

bio;
4) qua is quer des pe sas adu a ne i ras;
5) qua is quer das con tri bu i ções de fi ni-

das no ar ti go 149 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
quan do in ci den tes na im por ta ção;

b) a uni da de de me di da ado ta da pela
lei tri bu tá ria mul ti pli ca da pela quan ti da de de
uni da des ob je to da ope ra ção, em caso de
apli ca ção de alí quo ta es pe cí fi ca.

..............................................................
§ 6º As alí quo tas apli cá ve is às ope ra-

ções com os lu bri fi can tes e com bus tí ve is
es pe ci fi ca dos no § 3º do art. 2º se rão de fi ni-
das nos ter mos de con vê ni os ce le bra dos
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en tre os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, ob ser-
van do-se o se guin te:

I – se rão uni for mes em todo ter ri tó rio
na ci o nal, po den do ser di fe ren ci a das por
pro du to;

II – po de rão ser es pe cí fi cas, por uni da-
de de me di da ado ta da, ou ad va lo rem, in ci-
din do so bre o va lor da ope ra ção ou so bre o
pre ço que o pro du to ou seu si mi lar al can ça-
ria em uma ven da em con di ções de li vre
con cor rên cia;

III – po de rão ser re du zi das e res ta be-
le ci das por de li be ra ção dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral, me di an te con vê nio. (NR)”

“Art. 20. .................................................
..............................................................
§ 7º Nas ope ra ções com os lu bri fi can-

tes e com bus tí ve is es pe ci fi ca dos no § 3º do
art. 2º, é as se gu ra do:

I – ao con tri bu in te que lhes der sa í da,
o di re i to de cre di tar-se do im pos to an te ri or-
men te co bra do, na for ma pre vis ta no ca put
des te ar ti go;

II – ao con su mi dor con tri bu in te, o apro -
ve i ta men to do cré di to do im pos to co bra do
mo no fa si ca men te. (NR)”

Art. 2º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor
no pri me i ro dia do mês sub se qüen te ao da sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Com a apro va ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº
33, de 2001, ti ve mos uma im por tan te no vi da de acer -
ca do Impos to so bre Ope ra ções Re la ti vas à Cir cu la-
ção de Mer ca do ri as e so bre Pres ta ções de Ser vi ços
de Trans por te Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co -
mu ni ca ção (ICMS); o im pos to pas sa ria a in ci dir uma
úni ca vez so bre de ter mi na dos lu bri fi can tes e com bus-
tí ve is, de fi ni dos em lei com ple men tar.

Este pro je to tem uni ca men te a fi na li da de de
per mi tir a apli ca ção do novo tex to cons ti tu ci o nal, uma
vez que de fi ne os lu bri fi can tes e com bus tí ve is lí qui-
dos e ga so sos so bre os qua is não se ad mi ti rá mais
que uma co bran ça do ICMS, de ter mi nan do, ain da, o
exa to mo men to em que o im pos to in ci di rá so bre tais
pro du tos:

1º) nas ope ra ções re a li za das den tro
do País, o im pos to in ci di rá no mo men to da
sa í da da mer ca do ria do es ta be le ci men to
pro du tor; e

2º) nas ope ra ções de im por ta ção, no
de sem ba ra ço adu a ne i ro.

Essa pro vi dên cia le gal re sul ta rá em gran de
sim pli fi ca ção das obri ga ções tri bu tá ri as de um ramo
de ati vi da de que, hoje, en fren ta co nhe ci das im per fe-
i ções. De fato, as con di ções de com pe ti ção nas áre -
as de dis tri bu i ção e re ven da de com bus tí ve is têm
apre sen ta do sé ri as dis tor ções ao lon go do pro ces so
de tran si ção para um mer ca do li vre, afe tan do gra ve-
men te a com pe ti ti vi da de das em pre sas e con tri bu in-
do para man ter a de sor dem do mer ca do.

Essas dis tor ções, via de re gra, ge ram efe i tos al -
ta men te in de se já ve is, en tre os qua is se des ta cam:

– con tes ta ções ju di ci a is da tri bu ta ção
e ou tros ar ti fí ci os, com per da de ar re ca da-
ção de tri bu tos, além de de se qui lí brio com -
pe ti ti vo in sus ten tá vel para os agen tes que
cum prem a lei;

– co mer ci a li za ção de com bus tí ve is por 
meio de mis tu ras fra u du len tas, em pre ju í zo
do con su mi dor fi nal; e

– com ple to des con tro le na co mer ci a li-
za ção do ál co ol hi dra ta do, co lo can do em
ris co os ob je ti vos do Go ver no de fi xar o ho -
mem no cam po e in cen ti var o uso de um
pro du to agrí co la al ter na ti vo como com bus tí-
vel car bu ran te.

Como des do bra men to des se des con tro le, os
im pac tos ne ga ti vos se mul ti pli cam. A so ne ga ção da
or dem de mais de R$3 bi lhões/ano é fa tor de ci si vo
para a per da da com pe ti ti vi da de. É con ve ni en te lem -
brar que mais de 50% do pre ço da ga so li na, em nú -
me ros apro xi ma dos, cor res pon de a tri bu tos re co lhi-
dos aos co fres pú bli cos. Aque le que so ne ga ga nha,
por tan to, uma van ta gem com pe ti ti va co los sal e im-
ba tí vel.

Nes se sen ti do, im põe-se como im pos ter gá vel a
re gu la men ta ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33, de
2001, na par te re la ti va ao ICMS, de modo a ins ti tu ir
um re gi me que tra ga se gu ran ça ju rí di ca, a par tir do
es ta be le ci men to de uma sis te má ti ca de tri bu ta ção
para o se tor de com bus tí ve is que te nha as se guin tes
ca rac te rís ti cas: car ga tri bu tá ria uni for me, in ci dên cia
mo no fá si ca, alí quo tas es pe cí fi cas (R$/li tro) e fim da
imu ni da de in te res ta du al.

A pro po si ção que ora apre sen ta mos é im pres-
cin dí vel para do tar o País de um sis te ma de con cor-
rên cia efi caz e de uma tri bu ta ção bas tan te sim pli fi ca-
da no mer ca do de com bus tí ve is e lu bri fi can tes. Seus
efe i tos far-se-ão sen tir em be ne fi cio do Erá rio, do con -
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su mi dor e da so ci e da de, ra zão pela qual con ta mos
com o apo io dos Mem bros de am bas as Ca sas Le gis-
la ti vas para a sua rá pi da apro va ção.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003. – Se na dor
Romero Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI COMPLEMENTAR Nº 87,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o im pos to dos Esta-
dos e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra-
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri-
as e so bre pres ta ções de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal
e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

....................................................................................
Art. 2º O im pos to in ci de so bre:
I – ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do-

ri as, in clu si ve o for ne ci men to de ali men ta ção e be bi-
das em ba res, res ta u ran tes e es ta be le ci men tos si mi-
la res;

II – pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te-
res ta du al e in ter mu ni ci pal, por qual quer via, de pes -
so as, bens, mer ca do ri as ou va lo res;

III – pres ta ções one ro sas de ser vi ços de co mu-
ni ca ção, por qual quer meio, in clu si ve a ge ra ção, a
emis são, a re cep ção, a trans mis são, a re trans mis são,
a re pe ti ção e a am pli a ção de co mu ni ca ção de qual -
quer na tu re za;

IV – for ne ci men to de mer ca do ri as com pres ta-
ção de ser vi ços não com pre en di dos na com pe tên cia
tri bu tá ria dos Mu ni cí pi os;

V – for ne ci men to de mer ca do ri as com pres ta-
ção de ser vi ços su je i tos ao Impos to so bre Ser vi ços,
de com pe tên cia dos Mu ni cí pi os, quan do a lei com ple-
men tar apli cá vel ex pres sa men te o su je i tar à in ci dên-
cia do im pos to es ta du al.

§ 1º O im pos to in ci de tam bém:
I – so bre a en tra da de mer ca do ria im por ta da do

ex te ri or, por pes soa fí si ca ou ju rí di ca, ain da quan do
se tra tar de bem des ti na do a con su mo ou ati vo per -
ma nen te do es ta be le ci men to;

II – so bre o ser vi ço pres ta do no ex te ri or ou cuja
pres ta ção se te nha ini ci a do no ex te ri or;

III – so bre a en tra da, no ter ri tó rio do Esta do des -
ti na tá rio, de pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes e com-
bus tí ve is lí qui dos e ga so sos dele de ri va dos, e de
ener gia elé tri ca, quan do não des ti na dos à co mer ci a li-
za ção ou à in dus tri a li za ção, de cor ren tes de ope ra-
ções in te res ta du a is, ca ben do o im pos to ao Esta do
onde es ti ver lo ca li za do o ad qui ren te.

§ 2º A ca rac te ri za ção do fato ge ra dor in de pen de
da na tu re za ju rí di ca da ope ra ção que o cons ti tua.

Art. 3º O im pos to não in ci de so bre:
I – ope ra ções com li vros, jor na is, pe rió di cos e o

pa pel des ti na do a sua im pres são;
II – ope ra ções e pres ta ções que des ti nem ao ex -

te ri or mer ca do ri as, in clu si ve pro du tos pri má ri os e pro-
du tos in dus tri a li za dos semi-ela bo ra dos, ou ser vi ços;

III – ope ra ções in te res ta du a is re la ti vas a ener -
gia elé tri ca e pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes com bus-
tí ve is lí qui dos e ga so sos dele de ri va dos, quan do des -
ti na dos à in dus tri a li za ção ou à co mer ci a li za ção;

IV – ope ra ções com ouro, quan do de fi ni do em
lei como ati vo fi nan ce i ro ou ins tru men to cam bi al;

V – ope ra ções re la ti vas a mer ca do ri as que te -
nham sido ou que se des ti nem a ser uti li za das na
pres ta ção, pelo pró prio au tor da sa í da, de ser vi ço de
qual quer na tu re za de fi ni do em lei com ple men tar
como su je i to ao Impos to So bre Ser vi ços, de com pe-
tên cia dos Mu ni cí pi os, res sal va das as hi pó te ses pre -
vis tas na mes ma lei com ple men tar;

VI – ope ra ções de qual quer na tu re za de que de -
cor ra a trans fe rên cia de pro pri e da de de es ta be le ci-
men to in dus tri al, co mer ci al ou de ou tra es pé cie;

VII – ope ra ções de cor ren tes de ali e na ção fi du ciá ria
em ga ran tia, in clu si ve a ope ra ção efe tu a da pelo cre dor
em de cor rên cia do ina dim ple men to do de ve dor;

VIII – ope ra ções de ar ren da men to mer can til,
não com pre en di da a ven da do bem ar ren da do ao ar -
ren da tá rio;

IX – ope ra ções de qual quer na tu re za de que de -
cor ra a trans fe rên cia de bens mó ve is sal va dos de si -
nis tro para com pa nhi as se gu ra do ras.

Pa rá gra fo úni co. Equi pa ra-se às ope ra ções de
que tra ta o in ci so lI a sa í da de mer ca do ria re a li za da
com o fim es pe cí fi co de ex por ta ção para o ex te ri or,
des ti na da a:

I – em pre sa co mer ci al ex por ta do ra, in clu si ve tra-
dings ou ou tro es ta be le ci men to da mes ma em pre sa;

II – ar ma zém al fan de ga do ou en tre pos to adu a-
ne i ro.

Art. 4º Con tri bu in te é qual quer pes soa, fí si ca ou
ju rí di ca, que re a li ze, com ha bi tu a li da de ou em vo lu me
que ca rac te ri ze in tu i to co mer ci al, ope ra ções de cir cu-
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la ção de mer ca do ria ou pres ta ções de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni-
ca ção, ain da que as ope ra ções e as pres ta ções se ini -
ci em no ex te ri or.

Pa rá gra fo úni co. E tam bém con tri bu in te a pes -
soa fí si ca ou ju rí di ca que, mes mo sem ha bi tu a li da de:

I – im por te mer ca do ri as do ex te ri or, ain da que
as des ti ne a con su mo ou ao ati vo per ma nen te do es -
ta be le ci men to;

II – seja des ti na tá ria de ser vi ço pres ta do no ex -
te ri or ou cuja pres ta ção se te nha ini ci a do no ex te ri or;

III – ad qui ra em li ci ta ção de mer ca do ri as apre -
en di das ou aban do na das;

IV – ad qui ra lu bri fi can tes e com bus tí ve is lí qui-
dos e ga so sos de ri va dos de pe tró leo ori un dos de ou -
tro Esta do, quan do não des ti na dos à co mer ci a li za-
ção.
....................................................................................

Art. 9º A ado ção do re gi me de subs ti tu i ção tri bu-
tá ria em ope ra ções in te res ta du a is de pen de rá de
acor do es pe cí fi co ce le bra do pe los Esta dos in te res sa-
dos.

§ 1º A res pon sa bi li da de a que se re fe re o art. 6º
po de rá ser atri bu í da:

I – ao con tri bu in te que re a li zar ope ra ção in te res-
ta du al com pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes, com bus tí-
ve is lí qui dos e ga so sos dele de ri va dos, em re la ção às 
ope ra ções sub se qüen tes

II – às em pre sas ge ra do raS ou dis tri bu i do ras de
ener gia elé tri ca, nas ope ra ções in ter nas e in te res ta-
du a is, na con di ção de con tri bu in te ou de subs ti tu to tri -
bu tá rio, pelo pa ga men to do im pos to, des de a pro du-
ção ou im por ta ção até a úl ti ma ope ra ção, sen do seu
cál cu lo efe tu a do so bre o pre ço pra ti ca do na ope ra ção
fi nal, as se gu ra do seu re co lhi men to ao Esta do onde
deva ocor rer essa ope ra ção.

§ 2º Nas ope ra ções in te res ta du a is com as mer -
ca do ri as de que tra tam os in ci sos I e II do pa rá gra fo
an te ri or, que te nham como des ti na tá rio con su mi dor
fi nal, o im pos to in ci den te na ope ra ção será de vi do ao
Esta do onde es ti ver lo ca li za do o ad qui ren te e será
pago pelo re me ten te.
....................................................................................

Art. 11. O lo cal da ope ra ção ou da pres ta ção,
para os efe i tos da co bran ça do im pos to e de fi ni ção do 
es ta be le ci men to res pon sá vel, é:

I – tra tan do-se de mer ca do ria ou bem:
a) o do es ta be le ci men to onde se en con tre, no

mo men to da ocor rên cia do fato ge ra dor;
b) onde se en con tre, quan do em si tu a ção ir re-

gu lar pela fal ta de do cu men ta ção fis cal ou quan do

acom pa nha do de do cu men ta ção ini dô nea, como dis -
pu ser a le gis la ção tri bu tá ria;

c) o do es ta be le ci men to que trans fi ra a pro pri e-
da de, ou o tí tu lo que a re pre sen te, de mer ca do ria por
ele ad qui ri da no País e que por ele não te nha tran si ta-
do;

d) im por ta do do ex te ri or, o do es ta be le ci men to
onde ocor rer a en tra da fí si ca;

e) im por ta do do ex te ri or, o do do mi cí lio do ad -
qui ren te, quan do não es ta be le ci do;

f) aque le onde seja re a li za da a li ci ta ção, no caso 
de ar re ma ta ção de mer ca do ria im por ta da do ex te ri or
e apre en di da;

g) o do Esta do onde es ti ver lo ca li za do o ad qui-
ren te, in clu si ve con su mi dor fi nal, nas ope ra ções in te-
res ta du a is com ener gia elé tri ca e pe tró leo, lu bri fi can-
tes e com bus tí ve is dele de ri va dos, quan do não des ti-
na dos à in dus tri a li za ção ou à co mer ci a li za ção;

h) o do Esta do de onde o ouro te nha sido ex tra í-
do, quan do não con si de ra do como ati vo fi nan ce i ro ou
Instru men to cam bi al;

i) o de de sem bar que do pro du to, na hi pó te se de
cap tu ra de pe i xes, crus tá ce os e mo lus cos;

II – tra tan do-se de pres ta ção de ser vi ço de
trans por te:

a) onde te nha iní cio a pres ta ção;
b) onde se en con tre o trans por ta dor, quan do em 

si tu a ção ir re gu lar pela fal ta de do cu men ta ção fis cal
ou quan do acom pa nha da de do cu men ta ção ini dô-
nea, como dis pu ser a le gis la ção tri bu tá ria;

c) o do es ta be le ci men to des ti na tá rio do ser vi ço,
na hi pó te se do in ci so XIII do art. 12 e para os efe i tos
do § 3º do art. 13;

III – tra tan do-se de pres ta ção one ro sa de ser vi-
ço de co mu ni ca ção:

a) o da pres ta ção do ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra e de som e ima gem, as sim en ten di do o da ge ra-
ção, emis são, trans mis são e re trans mis são, re pe ti-
ção, am pli a ção e re cep ção;

b) o do es ta be le ci men to da con ces si o ná ria ou
da per mis si o ná ria que for ne ça fi cha, car tão, ou as se-
me lha dos com que o ser vi ço é pago;

c) o do es ta be le ci men to des ti na tá rio do ser vi ço,
na hi pó te se e para os efe i tos do in ci so XIII do art. 12;

d) onde seja co bra do o ser vi ço, nos de ma is ca -
sos;

IV – tra tan do-se de ser vi ços pres ta dos ou ini ci a-
dos no ex te ri or, o do es ta be le ci men to ou do do mi cí lio
do des ti na tá rio.
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§ 1º O dis pos to na alí nea c do in ci so I não se
apli ca às mer ca do ri as re ce bi das em re gi me de de pó-
si to de con tri bu in te de Esta do que não o do de po si tá-
rio.

§ 2º Para os efe i tos da alí nea h do in ci so I, o
ouro, quan do de fi ni do como ati vo fi nan ce i ro ou ins tru-
men to cam bi al, deve ter sua ori gem iden ti fi ca da.

§ 3º Para efe i to des ta Lei Com ple men tar, es ta-
be le ci men to é o lo cal, pri va do ou pú bli co, edi fi ca do ou 
não, pró prio ou de ter ce i ro, onde pes so as fí si cas ou
ju rí di cas exer çam suas ati vi da des em ca rá ter tem po-
rá rio ou per ma nen te, bem como onde se en con trem
ar ma ze na das mer ca do ri as, ob ser va do, ain da, o se-
guin te:

I – na im pos si bi li da de de de ter mi na ção do es ta-
be le ci men to, con si de ra-se como tal o lo cal em que te -
nha sido efe tu a da a ope ra ção ou pres ta ção, en con tra-
da a mer ca do ria ou cons ta ta da a pres ta ção;

II – é au tô no mo cada es ta be le ci men to do mes -
mo ti tu lar;

III – con si de ra-se tam bém es ta be le ci men to au -
tô no mo o ve í cu lo usa do no co mér cio am bu lan te e na
cap tu ra de pes ca do;

IV – res pon dem pelo cré di to tri bu tá rio to dos os
es ta be le ci men tos do mes mo ti tu lar.

§ 4º (VETADO)
§ 5º Qu an do a mer ca do ria for re me ti da para ar -

ma zém ge ral ou para de pó si to fe cha do do pró prio
con tri bu in te, no mes mo Esta do, a pos te ri or sa í da con -
si de rar-se-á ocor ri da no es ta be le ci men to do de po si-
tan te, sal vo se para re to mar ao es ta be le ci men to re-
me ten te.

Art. 12. Con si de ra-se ocor ri do o fato ge ra dor do
im pos to no mo men to:

I – da sa í da de mer ca do ria de es ta be le ci men to
de con tri bu in te, ain da que para ou tro es ta be le ci men to
do mes mo ti tu lar;

II – do for ne ci men to de ali men ta ção, be bi das e
ou tras mer ca do ri as por qual quer es ta be le ci men to;

III – da trans mis são a ter ce i ro de mer ca do ria de -
po si ta da em ar ma zém ge ral ou em de pó si to fe cha do,
no Esta do do trans mi ten te;

IV – da trans mis são de pro pri e da de de mer ca-
do ria, ou de tí tu lo que a re pre sen te, quan do a mer ca-
do ria não ti ver tran si ta do pelo es ta be le ci men to trans -
mi ten te;

V – do iní cio da pres ta ção de ser vi ços de trans -
por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal, de qual quer na -
tu re za;

VI – do ato fi nal do trans por te ini ci a do no ex te ri or;

VII – das pres ta ções one ro sas de ser vi ços de
co mu ni ca ção, fe i ta por qual quer meio, in clu si ve a ge -
ra ção, a emis são, a re cep ção, a trans mis são, a re-
trans mis são, a re pe ti ção e a am pli a ção de co mu ni ca-
ção de qual quer na tu re za;

VIII – do for ne ci men to de mer ca do ria com pres -
ta ção de ser vi ços:

a) não com pre en di dos na com pe tên cia tri bu tá-
ria dos Mu ni cí pi os;

b) com pre en di dos na com pe tên cia tri bu tá ria
dos Mu ni cí pi os e com in di ca ção ex pres sa de in ci dên-
cia do im pos to de com pe tên cia es ta du al, como de fi ni-
do na lei com ple men tar apli cá vel;

IX – do de sem ba ra ço adu a ne i ro das mer ca do ri-
as im por ta das do ex te ri or;

X – do re ce bi men to, pelo des ti na tá rio, de ser vi-
ço pres ta do no ex te ri or;

XI – da aqui si ção em li ci ta ção pú bli ca de mer ca-
do ri as im por ta das do ex te ri or apre en di das ou aban -
do na das;

XII – da en tra da no ter ri tó rio do Esta do de lu bri fi-
can tes e com bus tí ve is lí qui dos e ga so sos de ri va dos
de pe tró leo ori un dos de ou tro Esta do, quan do não
des ti na dos à co mer ci a li za ção;

XIII – da uti li za ção, por con tri bu in te, de ser vi ço
cuja pres ta ção se te nha ini ci a do em ou tro Esta do e
não es te ja vin cu la da a ope ra ção ou pres ta ção sub se-
qüen te.

§ 1º Na hi pó te se do in ci so VII, quan do o ser vi ço
for pres ta do me di an te pa ga men to em fi cha, car tão ou 
as se me lha dos, con si de ra-se ocor ri do o fato ge ra dor
do im pos to quan do do for ne ci men to des ses ins tru-
men tos ao usuá rio.

§ 2º Na hi pó te se do in ci so IX, após o de sem ba-
ra ço adu a ne i ro, a en tre ga, pelo de po si tá rio, de mer -
ca do ria ou bem im por ta dos do ex te ri or de ve rá ser au -
to ri za da pelo ór gão res pon sá vel pelo seu de sem ba ra-
ço, que so men te se fará me di an te a exi bi ção do com -
pro van te de pa ga men to do im pos to in ci den te no ato
do des pa cho adu a ne i ro, sal vo dis po si ção em con trá-
rio.

Art. 13. A base de cál cu lo do im pos to é:
I – na sa í da de mer ca do ria pre vis ta nos in ci sos I, 

III e IV do art. 12, o va lor da ope ra ção;
II – na hi pó te se do in ci so II do art. 12, o va lor da

ope ra ção, com pre en den do mer ca do ria e ser vi ço;
III – na pres ta ção de ser vi ço de trans por te in te-

res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, o pre ço
ao ser vi ço;

IV – no for ne ci men to de que tra ta o in ci so VIII do 
art. 12:
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a) o va lor da ope ra ção, na hi pó te se da alí nea a;
b) o pre ço cor ren te da mer ca do ria for ne ci da ou

em pre ga da, na hi pó te se da alí nea b; 
V – na hi pó te se do in ci so IX do art. 12, a soma

das se guin tes par ce las:
a) o va lor da mer ca do ria ou bem cons tan te dos

do cu men tos de im por ta ção, ob ser va do o dis pos to no
art. 14;

b) Impos to de Impor ta ção;
c) Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos;
d) im pos to so bre ope ra ções de câm bio;
e) qua is quer des pe sas adu a ne i ras.
VI – na hi pó te se do in ci so X do art. 12, o va lor da

pres ta ção do ser vi ço, acres ci do, se for o caso, de to -
dos os en car gos re la ci o na dos com a sua uti li za ção;

VII – no caso do in ci so XI do art. 12, o va lor da
ope ra ção acres ci do do va lor dos Impos tos de Impor -
ta ção e so bre Pro du tos Indus tri a li za dos e de to das as
des pe sas co bra das ou de bi ta das ao ad qui ren te;

VIII – na hi pó te se do in ci so XII do art. 12, o va lor
da ope ra ção de que de cor rer a en tra da;

IX – na hi pó te se do in ci so XIII do art. 12, o va lor
da pres ta ção no Esta do de ori gem.

§ 1º Inte gra a base de cál cu lo do im pos to:
I – o mon tan te do pró prio im pos to, cons ti tu in do o 

res pec ti vo des ta que mera in di ca ção para fins de con -
tro le;

II – o va lor cor res pon den te a:
a) se gu ros, ju ros e de ma is im por tân ci as pa gas,

re ce bi das ou de bi ta das, bem como des con tos con ce-
di dos sob con di ção;

b) fre te, caso o trans por te seja efe tu a do pelo
pró prio re me ten te ou por sua con ta e or dem e seja co -
bra do em se pa ra do.

§ 2º Não in te gra a base de cál cu lo do im pos to o
mon tan te do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za do
quan do a ope ra ção, re a li za da en tre con tri bu in tes e
re la ti va a pro du to des ti na do à in dus tri a li za ção ou à
co mer ci a li za ção, con fi gu rar fato ge ra dor de am bos os 
im pos tos.

§ 3º No caso do in ci so IX, o im pos to a pa gar
será o va lor re sul tan te da apli ca ção do per cen tu al
equi va len te à di fe ren ça en tre a alí quo ta in ter na e a in -
te res ta du al, so bre o va lor ali pre vis to.

§ 4º Na sa í da de mer ca do ria para es ta be le ci-
men to lo ca li za do em ou tro Esta do, per ten cen te ao
mes mo ti tu lar, a base de cál cu lo do im pos to é:

I – o va lor cor res pon den te à en tra da mais re cen-
te da mer ca do ria;

II – o cus to da mer ca do ria pro du zi da, as sim en -
ten di da a soma do cus to da ma té ria-pri ma, ma te ri al
se cun dá rio, mão-de-obra e acon di ci o na men to;

III – tra tan do-se de mer ca do ri as não in dus tri a li-
za das, o seu pre ço cor ren te no mer ca do ata ca dis ta
do es ta be le ci men to re me ten te.

§ 5º Nas ope ra ções e pres ta ções in te res ta du a is
en tre es ta be le ci men tos de con tri bu in tes di fe ren tes,
caso haja re a jus te do va lor de po is da re mes sa ou da
pres ta ção, a di fe ren ça fica su je i ta ao im pos to no es ta-
be le ci men to do re me ten te ou do pres ta dor.

....................................................................................
Art. 20. Para a com pen sa ção a que se re fe re o ar-

ti go an te ri or, é as se gu ra do ao su je i to pas si vo o di re i to
de cre di tar-se do im pos to an te ri or men te co bra do em
ope ra ções de que te nha re sul ta do a en tra da de mer ca-
do ria, real ou sim bó li ca, no es ta be le ci men to, in clu si ve
a des ti na da ao seu uso ou con su mo ou ao ati vo per -
ma nen te, ou o re ce bi men to de ser vi ços de trans por te
in te res ta du al e in ter mu ni ci pal ou de co mu ni ca ção.

§ 1º Não dão di re i to a cré di to as en tra das de
mer ca do ri as ou uti li za ção de ser vi ços re sul tan tes de
ope ra ções ou pres ta ções isen tas ou não tri bu ta das,
ou que se re fi ram a mer ca do ri as ou ser vi ços alhe i os a 
ati vi da de do es ta be le ci men to.

§ 2º Sal vo pro va em con trá rio, pre su mem-se
alhe i os à ati vi da de do es ta be le ci men to os ve í cu los de 
trans por te pes so al.

§ 3º É ve da do o cré di to re la ti vo a mer ca do ria en -
tra da no es ta be le ci men to ou a pres ta ção de ser vi ços
a ele fe i ta:

I – para in te gra ção ou con su mo em pro ces so de
in dus tri a li za ção ou pro du ção ru ral, quan do a sa í da do
pro du to re sul tan te não for tri bu ta da ou es ti ver isen ta do 
im pos to, ex ce to se tra tar-se de sa í da para o ex te ri or;

II – para co mer ci a li za ção ou pres ta ção de ser vi-
ço, quan do a sa í da ou a pres ta ção sub se qüen te não
fo rem tri bu ta das ou es ti ve rem isen tas do im pos to, ex -
ce to as des ti na das ao ex te ri or.

§ 4º De li be ra ção dos Esta dos, na for ma do art.
28, po de rá dis por que não se apli que, no todo ou em
par te, a ve da ção pre vis ta no pa rá gra fo an te ri or.

§ 5º Além do lan ça men to em con jun to com os
de ma is cré di tos, para efe i to da com pen sa ção pre vis ta
nes te ar ti go e no an te ri or, os cré di tos re sul tan tes de
ope ra ções de que de cor ra en tra da de mer ca do ri as
des ti na das ao ati vo per ma nen te se rão ob je to de ou tro
lan ça men to, em li vro pró prio ou de ou tra for ma que a
le gis la ção de ter mi nar, para apli ca ção do dis pos to no
art. 21, §§ 5º, 6º e 7º.
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§ 6º Ope ra ções tri bu ta das, pos te ri o res a sa í das
de que tra ta o § 3º, dão ao es ta be le ci men to que as pra -
ti car di re i to a cre di tar-se do im pos to co bra do nas ope -
ra ções an te ri o res às isen tas ou não tri bu ta das sem pre
que a sa í da isen ta ou não tri bu ta da seja re la ti va a:

I – pro du tos agro pe cuá ri os;
II – quan do au to ri za do em lei es ta du al, ou tras

mer ca do ri as.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33

Alte ra os arts. 149, 155 e 177 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 115, DE 2003

Alte ra a re da ção da Lei nº 8.212, de
24 de ju lho de 1991, que dis põe so bre o
pla no de cus te io da se gu ri da de so ci al, de 
for ma a isen tar os em pre ga do res de re-
co lhe rem con tri bu i ções so bre as re mu-
ne ra ções pa gas a em pre ga dos ape na dos
in ter na dos e em li ber da de con di ci o nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Inclua-se o se guin te ar ti go à Lei nº 8.212,

de 24 de ju lho de 1991:

“Art. 55-A. As re mu ne ra ções pa gas a
ape na dos in ter na dos e em li ber da de con di-
ci o nal fi cam isen tas da in ci dên cia da con tri-
bu i ção a car go da em pre sa es ta be le ci da no
in ci so I do art. 22 des ta lei, na for ma a ser
re gu la men ta da.”

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

Jus ti fi ca ção

A ocu pa ção pro du ti va de ape na dos in ter na dos e
em li ber da de con di ci o nal per mi te o apren di za do ou
aper fe i ço a men to de um ofi cio, que cons ti tui fa tor de pre -
pon de ran te in fluên cia em sua re cu pe ra ção. A ocu pa ção
re ti ra o pre so da oci o si da de du ran te o cum pri men to da
con de na ção pre ser van do-o dos ví ci os pri si o na is e ele-
van do sua auto-es ti ma, e, no caso da que le em li ber da-

de con di ci o nal, o au xi lia no pe río do de semi-li ber da de
ou li vra men to con di ci o nal, fa vo re cen do so bre ma ne i ra a
res pec ti va re in ser ção so ci al. Assim, re ves te-se de im-
por tan te fun ção so ci al, de ven do ser in cen ti va da.

A Lei de Exe cu ção Pe nal atri bui ao tra ba lho do
con de na do ca rá ter edu ca ti vo e so ci al, es ta be le cen do
que tal ocu pa ção não se su je i ta ao re gi me da Con so li-
da ção das Leis do Tra ba lho (CLT). Assim, des de que
es tri ta men te exe cu ta da com tal fi na li da de, tam bém
não é de vi da a con tri bu i ção so ci al so bre a re mu ne ra-
ção paga ao con de na do. To da via, tal si tu a ção só vige
para o tra ba lho pri si o nal ge ren ci a do por ente pú bli co,
com ob je ti vo es tri to de for ma ção pro fis si o nal e sem
qual quer ob je ti vo eco nô mi co.

Obvi a men te, esse não é o caso da ocu pa ção re -
mu ne ra da de pre sos e egres sos em li ber da de con di-
ci o nal por em pre sas pri va das que em pre en dem ati vi-
da de eco nô mi ca que vise lu cro, ain da que se dê no
es ta be le ci men to pe ni ten ciá rio. Estan do em de sa cor-
do com as dis po si ções da Lei de Exe cu ção Pe nal, a
ocu pa ção con fi gu ra re la ção de em pre go e, como tal,
rege-se pela CLT e su je i ta-se à in ci dên cia de con tri-
bu i ção para a Se gu ri da de So ci al.

O que se ob ser va é a ofer ta ex tre ma men te re du zi-
da de tra ba lho a ape na dos, por par te da ini ci a ti va pri va-
da, de cor rên cia de vá ri os fa to res, en tre eles o pre con-
ce i to acer ca do con ta to com tais in di ví du os. Com efe i to,
15 em pre ga do res pri va dos não têm qual quer es tí mu lo
es pe cí fi co para con tra tar esse tipo de mão-de-obra, em
vis ta da ex pres si va quan ti da de de tra ba lha do res de-
sem pre ga dos ávi dos para ter uma ocu pa ção. Com isso,
fica cada dia mais di fí cil para os ci da dãos vin cu la dos ao
sis te ma pe ni ten ciá rio au fe rir ren da ho nes ta men te, o
que, den tre ou tras mu i tas con se qüên ci as ne ga ti vas, au -
men ta a re in ci dên cia cri mi nal no País.

Assim, faz-se ne ces sá rio in cen ti var a con tra ta-
ção re mu ne ra da de ape na dos pela ini ci a ti va pri va da,
ob je ti vo a ser al can ça do pelo pro je to de lei ora pro-
pos to. Ao isen tar os em pre ga do res que con tra tem es -
ses tra ba lha do res do re co lhi men to de con tri bu i ções
so ci a is so bre os sa lá ri os a eles pa gos, a pro po si ção
in cen ti va esse tipo de con tra ta ção.

A per da de ar re ca da ção ten de a ser mí ni ma,
cons ti tu in do a ini ci a ti va ação pri mor di al no ir re fu tá vel
e ne ces sá rio es for ço pú bli co em prol da re cu pe ra ção
e re in ser ção dos ape na dos em nos sa so ci e da de.

Do ex pos to, vis lum bra-se o al can ce so ci al e a
opor tu ni da de da pro pos ta, ra zão pela qual so li ci to o
apo io dos no bres par la men ta res.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003. – Lima
Alme i da, Se na dor.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre a or ga ni za ção da Se-
gu ri da de Pla no de Cus te io 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. 55. Fica isen ta das con tri bu i ções de que tra -
tam os arts. 22 e 23 des ta lei a en ti da de be ne fi cen te
de as sis tên cia so ci al que aten da aos se guin tes re qui-
si tos cu mu la ti va men te:

I – seja re co nhe ci da como de uti li da de pú bli ca
fe de ral e es ta du al ou do Dis tri to Fe de ral ou mu ni ci pal;

II – seja por ta do ra do Cer ti fi ca do ou do Re gis tro
de Enti da de de Fins Fi lan tró pi cos, for ne ci do pelo
Con se lho Na ci o nal de Ser vi ço So ci al, re no va do a
cada três anos;

III – pro mo va a as sis tên cia so ci al be ne fi cen te,
in clu si ve edu ca ci o nal ou de sa ú de, a me no res, ido-
sos, ex cep ci o na is ou pes so as ca ren tes;

IV – não per ce bam seus di re to res, con se lhe i ros,
só ci os, ins ti tu i do res ou ben fe i to res re mu ne ra ção e não 
usu fru am van ta gens ou be ne fí ci os a qual quer ti tu lo;

V – apli que in te gral men te o even tu al re sul ta do
ope ra ci o nal na ma nu ten ção e de sen vol vi men to de
seus ob je ti vos ins ti tu ci o na is, apre sen tan do anu al-
men te ao Con se lho Na ci o nal da Se gu ri da de So ci al
re la tó rio cir cuns tan ci a do de suas ati vi da des.

§ 1º Res sal va dos os di re i tos ad qui ri dos, a isen -
ção de que tra ta este ar ti go será re que ri da ao Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS), que terá o pra zo
de 30 (trin ta) dias para des pa char o pe di do.

§ 2º A isen ção de que tra ta este ar ti go não
abran ge em pre sa ou en ti da de que, ten do per so na li-
da de ju rí di ca pró pria, seja man ti da por ou tra que es -
te ja no exer cí cio da isen ção.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2003

Dá nova re da ção ao art. 134 da Con -
so li da ção as Leis do Tra ba lho (CLT),
apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452. de 12
de maio de 1943, para al te rar o cri té rio de 
con ces são de fé ri as, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 134 da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho (CLT), apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452,
de 1943, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 134. As fé ri as se rão con ce di das
por ato do em pre ga dor, em um só pe río do,
ou par ce la das me di an te acor do en tre as
par tes, nos doze me ses sub se qüen tes à
data em que o em pre ga do ti ver ad qui ri do o
di re i to.

§ 1º Me di an te acor do es cri to, in di vi du-
al ou co le ti vo, as fé ri as po de rão ser des do-
bra das em até três eta pas, as se gu ran do-se
um pe río do com, no mí ni mo, dez dias de
du ra ção e a con ver são de um ter ço em abo -
no pe cu niá rio, nos ter mos do art. 143 des ta
Con so li da ção.

§ 2º Aos me no res de de zo i to anos e
aos ma i o res de cin qüen ta anos de ida de, as 
fé ri as se rão sem pre con ce di das de uma só
vez, sal vo acor do es cri to, in di vi du al ou co le-
ti vo, na for ma do § 1º. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

As jor na das de tra ba lho e os mé to dos de pro du-
ção evo lu í ram sig ni fi ca ti va men te nos úl ti mos anos.
Não se jus ti fi ca mais a de ter mi na ção de um pe río do
úni co de fé ri as, fi xa do por ato do em pre ga dor, con for-
me dis põe a le gis la ção atu al. Um pe río do lon go de fé -
ri as, mu i tas ve zes, pre ju di ca am bas as par tes da re la-
ção tra ba lhis ta. O par ce la men to das fé ri as pode fle xi-
bi li zai o ins ti tu to e agra dar os dois la dos. Ao em pre ga-
dor, por que pode com pa ti bi li zar os pe río dos de fé ri as
com as va ri a ções na ne ces si da de de pro du ção. Ao
em pre ga do, por sua vez, a fle xi bi li da de pode per mi tir
a com pa ti bi li za ção do pe río do de afas ta men to com a
si tu a ção eco nô mi ca dele e com as fé ri as dos de ma is
mem bros do gru po fa mi li ar.

Mu i tas em pre sas já ajus ta ram com seus em pre-
ga dos o fra ci o na men to das fé ri as em até três pe río-
dos. Infe liz men te ain da lá im pe di men to le gal a essa
prá ti ca. É la men tá vel que ain da es te ja mos sub me ti-
dos a nor mas ju rí di cas rí gi das, que re mon tam a um
pe río do de de sen ten di men tos en tre em pre ga dos e
em pre ga do res e de ex plo ra ção in ten si va de
mão-de-obra. Ade ma is, são tan tas as va ri e da des e
prá ti cas de tra ba lho, que a ri gi dez da nor ma não pode 
con si de rar to dos os pa râ me tros e va riá ve is en vol vi-
dos. Só a ne go ci a ção co le ti va (ou mes mo in di vi du al,
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em al guns ca sos) pode es ta be le cer con di ções jus tas
para a fru i ção do di re i to às fe ri as.

No Ser vi ço Pu bli co Fe de ral, nos ter mos do § 3º
do art. 77 da Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990 
(Re gi me Ju rí di co dos Ser vi do res Pú bli cos da União),
as fé ri as já po dem ser par ce la das em até três eta pas,
me di an te re que ri men to do ser vi dor, e des de que
aten di do o in te res se da ad mi nis tra ção pú bli ca. Per mi-
tin do o fra ci o na men to das fé ri as tam bém para os em -
pre ga dos ce le tis tas da re mos tra ta men to iso nô mi co
aos tra ba lha do res da ini ci a ti va pri va da em re la ção
aos do ser vi ço pú bli co.

Por es sas ra zões, es ta mos re me ten do a ques -
tão do fra ci o na men to das fé ri as, em até três ve zes,
para um acor do en tre as par tes. A mes ma nor ma, en -
ten de mos, pode ser apli ca da aos em pre ga dos me no-
res de de zo i to e aos ma i o res de cin qüen ta anos (§ 2º
do art. 134 da CLT). Fé ri as in te gra is de trin ta dias po -
dem tam bém não ser de in te res se dos jo vens e dos
tra ba lha do res de meia-ida de. A eles cer ta men te in te-
res sa, tal vez mais do que aos ou tros, uma for ma fle xí-
vel de apro ve i tar o afas ta men to para des can so.

Nos sa pro po si ção é jus ta e pre ten de acom pa-
nhar as exi gên ci as da atu al so ci e da de do tra ba lho e
da re es tru tu ra ção pro du ti va por que vem pas san do a
eco no mia do País.

Di an te do ex pos to, es pe ra mos o apo io de nos -
sos Pa res à apro va ção do pre sen te pro je to.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003. – Se na dor
Sér gio Zam bi a si.

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. 1º Fica apro va da a Con so li da ção das Leis

do Tra ba lho, que a este de cre to-lei acom pa nha, com
as al te ra ções por ela in tro du zi das na le gis la ção vi-
gen te. Pa rá gra fo úni co. Con ti nu am em vi gor as dis po-
si ções le ga is tran si tó ri as ou de emer gên cia, bem
como as que não te nham apli ca ção em todo o ter ri tó-
rio na ci o nal.

Art. 2º O pre sen te de cre to-lei en tra rá em vi gor
em 10 de no vem bro de 1943. Rio de Ja ne i ro, 1º de
maio de 1943, 122º da Inde pen dên cia e 55º da Re pú-
bli ca. – GETÚLIO VARGAS – Ale xan dre Mar con des
Fi lho.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

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

CAPÍTULO IV
Das Fé ri as

Art. 133. Não tem di re i to a fé ri as o em pre ga do
que, du ran te o pe río do de sua aqui si ção:

a) re ti rar-se do tra ba lho e não for re ad mi ti do
den tro dos 60 dias sub se qüen tes à sua sa í da;

b) per ma ne cer em gozo de li cen ça, com per cep-
ção de sa lá ri os, por mais de 30 dias;

c) de i xar de tra ba lhar, com per cep ção do sa lá-
rio, por mais de 30 dias, em vir tu de de pa ra li sa ção
par ci al ou to tal dos ser vi ços da em pre sa;

d) re ce ber au xí lio-en fer mi da de por pe río do su -
pe ri or a seis me ses, em bo ra des con tí nuo.

Pa rá gra fo úni co. A in ter rup ção da pres ta ção de
ser vi ços, para que pos sa pro du zir efe i to le gal, de ve rá
ser re gis ta da na Car te i ra Pro fis si o nal do em pre ga do.

Art. 134. Não se rão des con ta dos do pe río do
aqui si ti vo do di re i to a fé ri as:

a) a au sên cia do em pre ga do por mo ti vo de aci -
den te do tra ba lho;

b) a au sên cia de em pre ga do por mo ti vo de do -
en ça ates ta da por ins ti tu i ção de pre vi dên cia so ci al,
ex ce tu a da a hi pó te se da a alí nea d do ar ti go an te ri or;

c) a au sên cia do em pre ga do de vi da men te jus ti-
fi ca da, o cri té rio da ad mi nis tra ção da em pre sa;

d) os dias em que, por con ve niên cia do em pre-
ga dor, não te nha ha vi do tra ba lho, ex ce tu a da a hi pó te-
se da alí nea a do art. 133.

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

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos 
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das
au tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe-
de ra is.

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 o eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

CAPÍTULO III
Das Fé ri as

Art. 77. O ser vi dor fará jus a trin ta dias de fé ri as,
que po dem ser acu mu la das, até o má xi mo de dois pe -
río dos, no caso de ne ces si da de do ser vi ço, res sal va-
das as hi pó te ses em que haja le gis la ção es pe cí fi ca.
(Re da ção dada pela Lei nº 9.527. de 10.12.97)
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§ 1º Para o pri me i ro pe río do aqui si ti vo de fé ri as
se rão exi gi dos 12 (doze) me ses de exer cí cio.

§ 2º É ve da do le var à con ta de fé ri as qual quer
fal ta ao ser vi ço.

§ 3º As fé ri as po de rão ser par ce la das em até
três eta pas, des de que as sim re que ri das pelo ser vi-
dor, e no in te res se da ad mi nis tra ção pú bli ca. (Pa rá-
gra fo in clu í do pela Lei nº 9.525. de 3.12.97)
....................................................................................

(À Co mis são de As sun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2003

Alte ra a Lei nº 8.906, de 4 de ju lho
de 1994 – Esta tu to da Advo ca cia, para
iden ti fi car os ho no rá ri os per ce bi dos de
in di ci a dos em cri mes re la ci o na dos ao
trá fi co de en tor pe cen tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994 –

Esta tu to da Advo ca cia, pas sa a vi go rar acres ci da do
se guin te ar ti go 26-A:

“Art. 26-A. Em pro ces sos re la ti vos a
trá fi co de en tor pe cen tes ou or ga ni za ções
cri mi no sas, o ad vo ga do deve fa zer cons tar
dos au tos de cla ra ção dos ho no rá ri os per ce-
bi dos, in di can do por me no ri za da men te a sua 
ori gem, no pra zo de até cin co dias após o
seu re ce bi men to.

Pa rá gra fo úni co. De i xar o ad vo ga do de 
in for mar, ou in for mar in cor re ta men te, os ho -
no rá ri os per ce bi dos con for me o ca put.

Pena – de ten ção, de um ano a três
anos, e mul ta.”

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

Jus ti fi ca ção

O vi go ro so em ba te que a so ci e da de bra si le i ra
vem tra van do con tra as for ças do cri me or ga ni za do é
uma luta em vá ri as fren tes, al gu mas das qua is abri ga-
das sob fu mos de apa ren te le ga li da de. Tal é o caso dos 
ho no rá ri os, mu i tas ve zes mi li o ná ri os, pa gos aos ad vo-
ga dos que ace i tam re pre sen tar aque les ré pro bos.

Por ou tro lado, as ações po li ci a is re ve lam que a
dis po ni bi li da de de in for ma ções so bre mo vi men ta-
ções fi nan ce i ras per mi te lo grar con si de rá ve is avan-
ços in ves ti ga ti vos, aju dan do a des lin dar o fio da me a-

da que liga as fa ces os ten si va men te le ga is do cri me
às suas ori gens es cu sas.

Nes te sen ti do, o pro je to ora apre sen ta do pre-
ten de acla rar a re la ção en tre os acu sa dos e os seus
ad vo ga dos, exi gin do uma cla ra pres ta ção de con tas
des tes à so ci e da de. Não res ta dú vi da que os acu sa-
dos têm di re i to à re pre sen ta ção por ad vo ga dos e que
es tes têm di re i to aos seus ho no rá ri os, mas a so ci e da-
de tem o di re i to de co nhe cer a ori gem dos re cur sos
que pa gam es tas ver bas.

Con ta mos, as sim, com o apo io de nos sos ilus -
tres pa res para a apro va ção des te pro je to tão ne ces-
sá rio.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003.  – Se na-
dor Mag no Mal ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Dis põe so bre o Esta tu to da Advo ca-
cia e a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil
(OAB).

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. 26. O ad vo ga do subs ta be le ci do, com re ser va
de po de res, não pode co brar ho no rá ri os sem in ter ven-
ção da que le que lhe con fe riu o subs ta be le ci men to.
....................................................................................

(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 118 , DE 2003

Alte ra a Lei nº 8.069, de 13 de ju lho
de 1990, que dis põe so bre o Esta tu to da
Cri an ça e do Ado les cen te, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990,

pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes dis po si ti vos:

“Art. 244-B Uti li zar, in du zir, ins ti gar ou au-
xi li ar cri an ça ou ado les cen te a pra ti car qual-
quer um dos cri mes pre vis tos nos ar ti gos 12 e
13, da Lei nº 6.368, de 21 de ou tu bro de 1976.

Pena – re clu são de qua tro a quin ze
anos, e mul ta. § § 1º Incor re nas mes mas
pe nas se o cri me pra ti ca do pela cri an ça ou
ado les cen te for qual quer um dos pre vis tos
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nos ar ti gos 121, §§ 1º e 2º, 129, § 2º,155,
157, 158, 159, 213 e 214 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940.

§ 2º A pena é au men ta da de um ter ço,
se, em ra zão das con du tas des cri tas nes te
ar ti go, a cri an ça ou ado les cen te so frer le são
cor po ral de na tu re za gra ve, e du pli ca da, no
caso de mor te.”

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

Jus ti fi ca ção

A par ti ci pa ção de me no res em ati vi da des de li tu-
o sas tem au men ta do sig ni fi ca ti va men te nos úl ti mos
anos, pa ra le la men te ao de sen vol vi men to e pro li fe ra-
ção do cha ma do “cri me or ga ni za do”. A uti li za ção de
me no res por par te des sas or ga ni za ções cri mi no sas
tem con se qüên ci as ex tre ma men te gra ves, não so-
men te por que con tri bui para ex pan dir e ge ne ra li zar a
vi o lên cia, mas so bre tu do por que sig ni fi ca, em uma
gran de par te dos ca sos, con de nar à mor te pre ma tu ra
as cri an ças e ado les cen tes en vol vi dos. O fe nô me no é 
de tal mag ni tu de que já se re fle te nos in di ca do res de -
mo grá fi cos de al gu mas me tró po les bra si le i ras.

Para en fren tar esta si tu a ção, al guns se to res da
so ci e da de têm pro pos to re du zir a ida de de inim pu ta-
bi li da de pe nal, o que nos pa re ce equi vo ca do des de
vá ri os pon tos de vis ta. Pri me i ro, por que não ata ca as
ra í zes do pro ble ma, mas sim suas ma ni fes ta ções. Se -
gun do, por que as es ta tís ti cas de mons tram que cada
vez é mais pre co ce o in gres so de me no res nas ati vi-
da des cri mi no sas. Ter ce i ro, por que o me nor in fra tor
tam bém é ví ti ma do pro ces so de es gar ça du ra do te ci-
do so ci al que es ta mos vi ven do com cres cen te in ten si-
da de nas úl ti mas dé ca das.

Den tro des te con tex to, ao in vés de trans for mar
cri an ças e ado les cen tes sem ci da da nia em ví ti mas
sem es pe ran ça do sis te ma pri si o nal bra si le i ro, pro po-
mos di re ci o nar o ri gor da lei para aque les que, in di vi-
du al men te ou em gru pos, in du zem, cons tran gem ou
aju dam os me no res a pra ti car ações de li tu o sas.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003. – Alo i zio
Mer ca dan te.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e 
do Ado les cen te, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 1940

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

Ho mi cí dio sim ples
Art. 121. Ma tar al guém:
Pena – re clu são, de seis a 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 doze a trin ta anos.

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

DAS LE SÕES COR PO RA IS

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 três me ses a 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 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 um a 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 do mem bro, sen ti do ou 

fun ção;
IV – de for mi da de per ma nen te;
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V – abor to:
Pena – re clu são, de dois a oito anos.

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

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

CAPÍTULO I
Do Fur to

Fur to
Art. 155. Sub tra ir, para si ou para ou trem, co i sa

alhe ia mó vel:
Pena – re clu são, de um a qua tro anos, e mul ta,

de qui nhen tos mil réis a dez con tos de réis.
§ 1º A pena au men ta-se de um ter ço, se o cri me

é pra ti ca do du ran te o re pou so no tur no.
§ 2º Se o cri mi no so é pri má rio, e é de pe que no

va lor a co i sa fur ta da, o juiz pode subs ti tu ir a pena de
re clu são pela de de ten ção, di mi nuí-la de um a dois
ter ços, ou apli car so men te a pena de mul ta.

§ 3º Equi pa ra-se à co i sa mó vel a ener gia elé tri-
ca ou qual quer ou tra que te nha va lor eco nô mi co.

Fur to qua li fi ca do
§ 4º A pena é de re clu são de dois a oito anos, e

mul ta, de dois con tos a doze con tos de réis, se o cri -
me é co me ti do:

I – com des tru i ção ou rom pi men to de obs tá cu lo
à sub tra ção da co i sa;

II – com abu so de con fi an ça, ou me di an te fra u-
de, es ca la da ou des tre za;

III – com em pre go de cha ve fal sa;
IV – me di an te con cur so de duas ou mais pes so-

as.
Fur to de co i sa co mum

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

DO ROU BO E DA EX TOR SÃO ROU BO

Rou bo
Art. 157. Sub tra ir co i sa mó vel alhe ia, para si ou

para ou trem, me di an te gra ve ame a ça ou vi o lên cia a
pes soa, ou de po is de havê-la, por qual quer meio, re -
du zi do à im pos si bi li da de de re sis tên cia:

Pena – re clu são, de qua tro a dez anos, e mul ta,
de três con tos a quin ze con tos de réis.

Extor são
Art. 158. Cons tran ger al guém, me di an te vi o lên-

cia ou gra ve ame a ça, e com o in tu i to de ob ter para si
ou para ou trem in de vi da van ta gem eco nô mi ca, a fa-
zer, to le rar que se faça ou de i xar de fa zer al gu ma co i-
sa:

Pena – re clu são, de qua tro a dez anos, a mul ta,
de três con tos a quin ze con tos de réis.

Extor são me di an te se qües tro
Art. 159. Se qües trar pes soa com o fim de ob ter,

para si ou para ou trem, qual quer van ta gem, como
con di ção ou pre ço do res ga te:

Pena – re clu são, de seis a quin ze anos, e mul ta,
de cin co con tos a quin ze con tos de réis.
....................................................................................

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 três a oito 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:

Pena – re clu são de dois a sete anos.
....................................................................................

LEI  Nº 6.368, DE 21 DE OUTUBRO DE  1976

Dis põe so bre me di das de pre ven ção
e re pres são ao trá fi co ilí ci to e uso Inde vi-
do de subs tân ci as  in tor pe cen tes ou que
de ter mi nem de pen dên cia fí si ca ou psí-
qui ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Dos cri mes e das pe nas

Art. 12. Impor tar ou ex por tar, re me ter, pre pa rar,
pro du zir, fa bri car, ad qui rir, ven der, ex por à ven da ou
ofe re cer, for ne cer ain da que gra tu i ta men te, ter em de -
pó si to, trans por tar, tra zer con si go, guar dar, pres cre-
ver, mi nis trar ou en tre gar, de qual quer for ma, a con -
su mo subs tân cia en tor pe cen te ou que de ter mi ne de -
pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, sem au to ri za ção ou em
de sa cor do com de ter mi na ção le gal ou re gu la men tar;

Pena – Re clu são, de 3 (três) a 15 (quin ze) anos,
e pa ga men to de 50 (cin qüen ta) a 360 (tre zen tos e
ses sen ta) dias-mul ta.

§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem, in de vi da-
men te:

I – im por ta ou ex por ta, re me te, pro duz, fa bri ca,
ad qui re, ven de, ex põe à ven da ou ofe re ce, for ne ce
ain da que gra tu i ta men te, tem em de pó si to, trans por-
ta, traz con si go ou guar da ma té ria-pri ma des ti na da a
pre pa ra ção de subs tân cia en tor pe cen te ou que de ter-
mi ne de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca;
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II – se me ia, cul ti va ou faz a co lhe i ta de plan tas
des ti na das à pre pa ra ção de en tor pe cen te ou de
subs tân cia que de ter mi ne de pen dên cia fí si ca ou psí -
qui ca.

§ 2º Nas mes mas pe nas in cor re, ain da, quem:
I – in duz, ins ti ga ou au xi lia al guém a usar en tor-

pe cen te ou subs tân cia que de ter mi ne de pen dên cia fí -
si ca ou psí qui ca;

II – uti li za lo cal de que tem a pro pri e da de, pos -
se, ad mi nis tra ção, guar da ou vi gi lân cia, ou con sen te
que ou trem dele se uti li ze, ain da que gra tu i ta men te,
para uso in de vi do ou trá fi co ilí ci to de en tor pe cen te ou
de subs tân cia que de ter mi ne de pen dên cia fí si ca ou
psí qui ca.

III – con tri bui de qual quer for ma para in cen ti var
ou di fun dir o uso in de vi do ou o trá fi co ilí ci to de subs -
tân cia en tor pe cen te ou que de ter mi ne de pen dên cia
fí si ca ou psí qui ca.

Art. 13. Fa bri car, ad qui rir, ven der, for ne cer ain da
que gra tu i ta men te, pos su ir ou guar dar ma qui nis mo,
apa re lho, ins tru men to ou qual quer ob je to des ti na do à
fa bri ca ção, pre pa ra ção, pro du ção ou trans for ma ção
de subs tân cia en tor pe cen te ou que de ter mi ne de pen-
dên cia fí si ca ou psí qui ca, sem au to ri za ção ou em de -
sa cor do com de ter mi na ção le gal ou re gu la men tar:

Pena – Re clu são, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e
pa ga men to de 50 (cin qüen ta) a 360 (tre zen tos e ses -
sen ta) dias-mul ta.
....................................................................................

(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 119, DE  2003

Alte ra a Lei nº 6.938, de 31 de agos-
to de 1981, de for ma a obri gar que as in -
for ma ções so bre li cen ci a men to am bi en-
tal se jam  dis po ni bi li za das na rede mun-
di al com pu ta do res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 10º da Lei nº 6.938, de 31 de agos to

de 1981 pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes pa -
rá gra fos 5º e 6º:

“Art. 10 ..................................................
§ 5º O ór gão res pon sá vel pelo li cen ci-

a men to am bi en tal deve dis po ni bi li zar para
con sul ta por meio da rede mun di al de com -
pu ta do res in for ma ções com ple tas so bre os
pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos de li cen ci a-
men to sob sua res pon sa bi li da de, in clu in do,
no mí ni mo:

“I – re que ri men to de li cen ça apre sen-
ta do pelo em pre en de dor;

II – Re la tó rio de Impac to Ambi en tal –
RIMA –, nos ca sos em que o mes mo é exi -
gi do;

III – ata das au diên ci as pú bli cas, se as 
mes mas fo rem re a li za das no Ii cen ci a men to
am bi en tal;

IV – re la tó rio am bi en tal pre li mi nar,
aná li se pre li mi nar de ris co, di ag nós ti co am -
bi en tal, pla no de con tro le am bi en tal, pla no
de re cu pe ra ção de área de gra da da ou qual -
quer ou tro es tu do am bi en tal apre sen ta do
como sub sí dio para a li cen ça am bi en tal re-
que ri da, cuja co lo ca ção em meio di gi tal seja 
téc ni ca e eco no mi ca men te pos sí vel;

V – a li cen ça am bi en tal con ce di da, in-
clu in do os pa re ce res téc ni cos ela bo ra dos
pelo li cen ci a do;

VI – o ato de in de fe ri men to de li cen ça
am bi en tal;

VII – a re no va ção da li cen ça am bi en-
tal;

VIII – as san ções ad mi nis tra ti vas apli-
ca das ao em pre en de dor em ra zão do des-
cum pri men to de obri ga ções cons tan tes da
li cen ça am bi en tal);

IX – o ter mo de com pro mis so de ajus -
te de con du ta fir ma do com o em pre en de dor
re la ci o na do, di re to ou in di re ta men te, à li cen-
ça am bi en tal con ce di da ou re que ri da.

§ 6º O dis pos to no § 5º apli ca-se, tam -
bém, a pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos de
au to ri za ção de ações po ten ci al men te ca pa-
zes de ca u sar de gra da ção am bi en tal efe ti-
va dos no âm bi to de ór gãos in te gran tes do
Sis na ma.”

Art. 2º A inob ser vân cia das exi gên ci as es ta be-
le ci das nes ta lei apli ca-se o dis pos to no art. 68 da
Lei nº 9.605, de 12 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe
so bre as san ções pe na is e ad mi nis tra ti vas de ri va-
das de con du tas e ati vi da des le si vas ao meio am bi-
en te e dá ou tras pro vi dên ci as”, sem pre ju í zo da apli -
ca ção de ou tras san ções ca bí ve is.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor após de cor ri dos
180 (cen to e oi ten ta) dias de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Lei da Po lí ti ca Na ci o nal do Meio Ambi en te,
edi ta da há mais de 20 anos, re gu la, en tre ou tros as -
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sun tos, o li cen ci a men to am bi en tal, um dos prin ci pa is
ins tru men tos uti li za dos para pre ve nir os da nos ao
meio am bi en te. To dos os em pre en di men tos po ten ci-
al men te po lu i do res ou ca pa zes, de qual quer for ma, e
ca u sar de gra da ção am bi en tal, de vem ser sub me ti dos
a pro ce di men to e li cen ci a men to am bi en tal pe ran te o
ór gão com pe ten te in te gran te do Sis te ma Na ci o nal do
Meio Ambi en te – SISNAMA.

O art. 10 da lei fe de ral em ques tão pre vê que,
em re gra, o li cen ci a men to am bi en tal é res pon sa bi li-
da de do ór gão am bi en tal es ta du al. No caso de ati vi-
da des e obras com sig ni fi ca ti vo im pac to am bi en tal de
âm bi to na ci o nal ou re gi o nal, o li cen ci a men to pas sa a
ser res pon sa bi li da de do Insti tu to Bra si le i ro do Meio
Ambi en te e Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is – IBAMA.

Como todo pro ce di men to ad mi nis tra ti vo, o li cen-
ci a men to am bi en tal su bor di na-se ao prin cí pio da pu -
bli ci da de. O tex to da Cons ti tu i ção Fe de ral, in clu si ve,
re for ça isso ex pli ci ta men te, ao exi gir pu bli ci da de para
o es tu do pré vio de im pac to am bi en tal – EIA –, es tu do
que in te gra o li cen ci a men to am bi en tal de em pre en di-
men tos com ma i or po ten ci al de de gra da ção do meio
am bi en te.

Enten de mos que é es sen ci al que to das as in for-
ma ções so bre os li cen ci a men tos efe ti va dos no âm bi-
to dos Órgãos do Sis na ma se jam dis po ni bi li za das na
rede mun di al de com pu ta do res, a in ter net. As exi gên-
ci as le ga is re la ci o na das ao prin ci pio da pu bli ci da de
de vem ser ade qua das cons tan te men te às ino va ções
tec no ló gi cas, em be ne fi cio da co mu ni da de e, no caso
es pe cí fi co aqui tra ta do, do meio am bi en te como um
todo.

Di an te da ex tre ma re le vân cia des sa pro pos ta
para que a so ci e da de ci vil fun ci o ne como par ce i ra
dos ór gãos am bi en ta is, para a atu a ção mais efi caz do 
Mi nis té rio Pú bli co em ques tões am bi en ta is e, ain da,
para a ma i or in te gra ção dos ór gãos do Sis na ma, con -
ta mos com a sua rá pi da apro va ção por esta Casa de
Leis.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003.  – Se na-
dor Alo í zio Mer ca dan te.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981

Dis põe so bre a Po lí ti ca Na ci o nal do
Meio Ambi en te seus fins e me ca nis mos
de for mu la ção e apli ca ção, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 10. A cons tru ção, ins ta la ção, am pli a ção e
fun ci o na men to de es ta be le ci men tos e ati vi da des uti li-
za do ras de re cur sos am bi en ta is, con si de ra dos efe ti va
ou po ten ci al men te po lu i do res, bem como os ca pa zes,
sob qual quer for ma, de ca u sar de gra da ção am bi en-
tal, de pen de rão de pré vio li cen ci a men to por ór gão es -
ta du al com pe ten te, in te gran te do Sis na ma, sem pre -
ju í zo de ou tras li cen ças exi gí ve is.

§ 1º Os pe di dos de li cen ci a men to, sua re no va-
ção e a res pec ti va con ces são se rão pu bli ca dos no
jor nal ofi ci al do Esta do, bem como em um pe rió di co
re gi o nal ou lo cal de gran de cir cu la ção.

§ 2º Nos ca sos e pra zos pre vis tos em re so lu ção
do Co na ma, o li cen ci a men to de que tra ta este ar ti go
de pen de rá de ho mo lo ga ção da SEMA.

§ 3º O ór gão es ta du al do meio am bi en te e a
SEMA, esta em ca rá ter su ple ti vo, po de rão, se ne ces-
sá rio e sem pre ju í zo das pe na li da des pe cu niá ri as ca -
bí ve is, de ter mi nar a re du ção das ati vi da des ge ra do-
ras de po lu i ção, para man ter as emis sões ga so sas,
os eflu en tes lí qui dos e os re sí du os só li dos den tro das
con di ções e li mi tes es ti pu la dos no li cen ci a men to con -
ce di do.

§ 4º Ca be rá ex clu si va men te ao Po der Exe cu ti vo
Fe de ral, ou vi dos os Go ver nos Esta du al e Mu ni ci pal
in te res sa dos, o li cen ci a men to pre vis to no ca put des te
ar ti go quan do re la ti vo a pó los pe tro quí mi cos e clo ro-
quí mi cos, bem como a ins ta la ções nu cle a res e ou tras
de fi ni das em lei.
....................................................................................

LEI Nº 9.605, DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre as san ções pe na is e
ad mi nis tra ti vas de ri va das de con du tas e
ati vi da des le si vas ao meio am bi en te, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 68. De i xar, aque le que ti ver o de ver le gal ou

con tra tu al de fazê-lo, de cum prir obri ga ção de re le-
van te in te res se am bi en tal:

Pena – de ten ção, de um a três anos, e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. Se o cri me é cul po so, a pena é

de três me ses a um ano, sem pre ju í zo da mul ta.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 120, DE 2003

Dis põe so bre a co bran ça de ta xas
de ins cri ções em ves ti bu la res.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ve da da a co bran ça de taxa de ves ti-

bu la res, nas uni ver si da des pú bli cas, para alu nos
egres sos das es co las pú bli cas.

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

Jus ti fi ca ção

A ra zão fun da men tal para ve dar a co bran ça de
ins cri ções em ves ti bu la res, nas uni ver si da des pú bli-
cas, para os can di da tos das es co las pú bli cas, é a de -
mo cra ti za ção do aces so ao en si no su pe ri or.

É ur gen te eli mi nar mos, na uni ver si da de pú bli ca,
obs tá cu los, me ca nis mos de ex clu são so ci al dos jo-
vens e adul tos das clas ses po pu la res.

Pes qui sas so bre o per fil dos ves ti bu lan dos das
uni ver si da des pú bli cas bra si le i ras re ve lam que 25%
dos can di da tos são de fa mí li as que re ce bem até 3 sa -
lá ri os mí ni mos.

Do pon to de vis ta le gal, po de mos afir mar que a
co bran ça de taxa está em de sa cor do com o que dis -
põe o art. 145 da Cons ti tu i ção Fe de ral. No art. 145
está cla ra men te de fi ni do que a União, os Esta dos e
Mu ni cí pi os só po de rão ins ti tu ir tri bu tos sob a for ma de 
ta xas, em ra zão do exer cí cio do po der de po lí cia ou
pela uti li za ção efe ti va ou po ten ci al de ser vi ços pú bli-
cos es pe cí fi cos e di vi sí ve is, pres ta dos ao con tri bu in te
ou pos tos à sua dis po si ção. No pa rá gra fo pri me i ro,
des se mes mo ar ti go es ta be le ce: “Sem pre que pos sí-
vel os im pos tos te rão ca rá ter pes so al e se rão gra du a-
dos se gun do a ca pa ci da de eco nô mi ca do con tri bu in-
te, fa cul ta do à ad mi nis tra ção tri bu tá ria, es pe ci al men-
te para con fe rir efe ti vi da de a es ses ob je ti vos, iden ti fi-
car, res pe i ta dos os di re i tos in di vi du a is e nos ter mos
da lei, o pa tri mô nio, os ren di men tos e as ati vi da des e
eco nô mi cas do con tri bu in te”.

Por tudo isso, com pre en de mos que é ur gen te
ve dar a co bran ça de ta xas de ins cri ções em ves ti bu la-
res, em uni ver si da des pú bli cas, para alu nos egres sos
das es co las pú bli cas

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003. –  Se na-
dor Alo í zio Mer ca dan te.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO I
Dos Prin cí pi os Ge ra is

Art. 145. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral
e os Mu ni cí pi os po de rão ins ti tu ir os se guin tes tri bu-
tos:

I – im pos tos;
II – ta xas, em ra zão do exer cí cio do po der de po -

lí cia ou pela uti li za ção, efe ti va ou po ten ci al, de ser vi-
ços pú bli cos es pe cí fi cos e di vi sí ve is, pres ta dos ao
con tri bu in te ou pos tos a sua dis po si ção; III – con tri bu-
i ção de me lho ria, de cor ren te de obras pú bli cas.

§ 1º Sem pre que pos sí vel, os im pos tos te rão ca -
rá ter pes so al e se rão gra du a dos se gun do a
....................................................................................

(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 121, DE 2003

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 10207
de 23 de mar ço de 2001, que “dis põe so -
bre a re ne go ci a do de dí vi das no âm bi to
do Pro gra ma de Cré di to Edu ca ti vo, e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen tem-se os se guin tes dis po si ti-

vos à Lei nº 10.207, de 23 de mar ço de 2001:

“Art.8º ....................................................
§ 1º Em caso de de sem pre go, a amor -

ti za ção de que se tra ta o ca put des te ar ti go
po de rá ser subs ti tu í da pela pres ta ção de
ser vi ço à co mu ni da de, na área de for ma ção
aca dê mi ca do es tu dan te. (RC)

Art. 9º A Ha ve rá can ce la men to do sal -
do de ve dor em caso de in va li dez per ma nen-
te do es tu dan te.” (RC)

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

Jus ti fi ca ção

O Pro gra ma de Cré di to Edu ca ti vo be ne fi ci ou
gran de nú me ro de es tu dan tes bra si le i ros im pos si bi li-
ta dos de ar car com as des pe sas re fe ren tes aos seus
cur sos su pe ri o res. La men ta vel men te, o pro gra ma
está sus pen so, ten do sido subs ti tu í do pelo FIES, Fun -
do de Fi nan ci a men to ao Estu dan te de Ensi no Su pe ri-
or. A re ne go ci a ção do Cré di to Edu ca ti vo foi ob je to da
Me di da Pro vi só ria nº 2.099-35, de 2001, apro va da
pelo Con gres so Na ci o nal, e hoje, Lei nº 10.207, de 23
de mar ço de 2001.
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O novo pro gra ma não ab sor veu to dos os es tu-
dan tes do pro gra ma an te ri or. Mu i tos dos que se su je i-
ta ram as no vas re gras pre ci sa ram re es ca lo nar seu
sal do de ve dor, por in com ple ta im pos si bi li da de de sal
dar suas dí vi das. Nes te gru po en con tra mos aque les
que, de sem pre ga dos, e, por tan to, não per ce ben do
sa lá ri os, es tão ina dim plen tes à re ve lia de suas von ta-
des. Nada mais jus to de subs ti tu ir mos o pa ga men to
que de ve ria ser fe i to pelo es tu dan te, por ser vi ços
pres ta dos a fa mí li as e co mu ni da des onde as ca rên ci-
as são mais ma ni fes tas, como por exem plo, nas áre as
de sa ú de pú bli ca, odon to lo gia, edu ca ção, en ge nha ria
sa ni tá ria, cons tru ção de mo ra di as, ele tri fi ca ção ru ral,
en fer ma gem, es por te co mu ni tá rio, mú si ca e te a tro,
sem pre de acor do com sua for ma ção aca dê mi ca.

Ou tra al te ra ção que su ge ri mos foi a in clu são do
can ce la men to da dí vi da para os ca sos em que ocor -
rer in va li dez per ma nen te. É do es pí ri to de qual quer
pro gra ma de fi nan ci a men to edu ca ti vo que ao co me-
çar a tra ba lhar o es tu dan te co me ce a pa gar seu em -
prés ti mo aca dê mi co. Qu an do, en tre tan to, há uma in -
ter rup ção do tra ba lho e, con se qüen te men te, 1º sa lá-
rio, há ne ces si da de de uma re vi são des te pa ga men to.
Mes mo unia apo sen ta do ria com pul só ria não re põe as 
per das de um tra ba lho pre co ce men te in ter rom pi do.
Assim como no Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção há
qui ta ção to tal do sal do de ve dor em caso de mor te ou
in va li dez do con tra tan te, gos ta ría mos, tam bém, de
ver es ten di do aos es tu dan tes tal be ne fí cio.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003.  – Se na-
dor Alo í zio Mer ca dan te.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.207, DE 23 DE MARÇO DE 2001

Dis põe so bre a re ne go ci a ção de dí -
vi das no âm bi to do Pro gra ma de Cré di to
Edu ca ti vo, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 8º É fa cul ta da, a qual quer tem po, a amor ti-

za ção par ci al do sal do de ve dor dos con tra tos re fi nan-
ci a dos na for ma des ta lei, dis pen sa da a co bran ça de
ju ros so bre a par ce la an te ci pa da, ob ser va do o dis-
pos to no in ci so II do art. 5º

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de qui ta ção to tal
do sal do de ve dor, será con ce di do um aba ti men to de
vin te por cen to do seu va lor na data de qui ta ção.

Art. 9º As con di ções de re fi nan ci a men to es ta be-
le ci das nos arts. 3º a 7º des ta lei se rão vá li das:

I – até 30 de de zem bro de 1999, para os con tra-
tos cuja ca rên cia te nha ter mi na do até 28 de fe ve re i ro
de 1999;

II – pelo pra zo de no ven ta dias con ta dos do tér -
mi no da ca rên cia, para os con tra tos com tér mi no do
pe río do de uti li za ção até o se gun do se mes tre le ti vo
de 1999.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de ade são do es -
tu dan te em fase de uti li za ção do Pro gra ma de Cré di to
Edu ca ti vo ao Fun do de Fi nan ci a men to ao Estu dan te
do Ensi no Su pe ri or, de que tra ta a Me di da Pro vi só ria
nº 2.094-24, de 22 de fe ve re i ro de 2001, ser-lhe-ão
con ce di dos os aba ti men tos pre vis tos no art. 3º des ta
lei, su je i tan do-se o sal do de ve dor re sul tan te às nor -
mas do re fe ri do Fun do.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Edu ca ção e de
Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do à úl ti ma a
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 122, DE 2003

Insti tui sis te ma de ava li a ção da qua -
li da de do en si no fun da men tal pú bli co e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ar ti go 32 da Lei nº 9.394/96 pas sa a vi -

go rar com o acrés ci mo dos se guin tes pa rá gra fos:

“Art. 32. .................................................
§ 5º Nos ter mos do ar ti go 24 da Cons -

ti tu i ção Fe de ral, ha ve rá um sis te ma de ava li-
a ção do en si no fun da men tal, com vis tas a:

I – ga ran tir o di re i to do ci da dão à edu-
ca ção de qua li da de;

II – apre ci ar o cum pri men to dos ob je ti-
vos edu ca ci o na is.

§ 6º Os re sul ta dos da ava li a ção se rão
usa dos pe los sis te mas de en si no como sub -
sí dio para a for mu la ção de po lí ti cas de me -
lho ria da qua li da de e da re le vân cia do en si-
no fun da men tal.

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

Jus ti fi ca ção

A edu ca ção bra si le i ra não tem cor res pon di do
sa tis fa to ri a men te às ne ces si da des da po pu la ção,
seja do pon to de vis ta da sua for ma ção para a ci da da-
nia, seja para o aces so ao mun do do co nhe ci men to e
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da cul tu ra, seja para a in te gra ção no novo mun do do
tra ba lho e da tec no lo gia.

As ava li a ções hoje im ple men ta das pelo Exe cu ti-
vo Fe de ral ou por al guns es ta dos apon tam di fi cul da-
des no cum pri men to do di re i to de cada ci da dão de re -
ce ber edu ca ção de qua li da de, re le van te para sua in -
ser ção so be ra na na so ci e da de. O de sem pe nho dos
es tu dan tes tem sido in su fi ci en te em tes tes fe i tos pelo
Inep/MEC e em tes tes in ter na ci o na is; além dis so, os
re sul ta dos des tes tes tes têm sido pou co úte is para
me lho rar o sis te ma.

Por isso, faz-se ne ces sá rio cons tru ir um sis te ma
que seja na ci o nal, vol ta do para a me lho ria da qua li da-
de e não para es ta be le cer ran king ou lis ta de me lho-
res e pi o res. Um sis te ma que per mi ta iden ti fi car di fi-
cul da des para po der for mu lar so lu ções.

Enten de mos que a im plan ta ção de um sis te ma
de ava li a ção do en si no fun da men tal, for mu la do e im -
ple men ta do com en vol vi men to das três ins tân ci as de
go ver no que têm res pon sa bi li da de cons ti tu ci o nal
con jun ta pela edu ca ção de toda a po pu la ção, é o me -
ca nis mo mais sa lu tar para en fren tar o pro ble ma. De
um lado, pre ser va-se a au to no mia e a res pon sa bi li da-
de de es ta dos, mu ni cí pi os e Dis tri to Fe de ral, de ofe re-
cer uma edu ca ção de qua li da de e sin to ni za da com as 
ne ces si da des e ca rac te rís ti cas de suas res pec ti vas
po pu la ções; de ou tro, ga ran te-se que a po pu la ção
será aten di da de modo efe ti vo e com ní vel de qua li da-
de com pa tí vel com as de man das pre sen tes e fu tu ras
de uma so ci e da de mais jus ta e so li dá ria.

Des ta for ma, os ob je ti vos edu ca ci o na is ex pli ci-
ta dos na pró pria Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca-
ção Na ci o nal (LDB, Lei nº 9.394/96) po de rão ser efe ti-
va men te cum pri dos. Des ta ca-se, em es pe ci al, a fi na-
li da de da edu ca ção bá si ca de de sen vol ver o edu can-
do, as se gu rar-lhe a for ma ção co mum in dis pen sá vel
para o exer cí cio da ci da da nia e for ne cer-lhe me i os
para pro gre dir no tra ba lho e em es tu dos pos te ri o res”.
(LDB, art. 22)

Nos sa pro pos ta es ta be le ce, ain da, a uti li za ção
dos re sul ta dos da ava li a ção como sub sí dio para a for -
mu la ção de po lí ti cas de me lho ria da qua li da de e da
re le vân cia da edu ca ção bá si ca. Esta for mu la ção tem
a fi na li da de de ar ti cu lar a ava li a ção com aper fe i ço a-
men to do sis te ma e evi tar sua uti li za ção para fins de
pre mi a ção ou cas ti go, como pre do mi na atu al men te
na ava li a ção da edu ca ção su pe ri or, sem im pac to sig -
ni fi ca ti vo na qua li da de des te sis te ma.

Em um sis te ma fe de ra ti vo, como o que pre va le-
ce em nos so País, a ava li a ção e o ins tru men to ade -
qua do para cons tru ir um pa drão mí ni mo de qua li da-
de, que é di re i to de to dos os ci da dãos e, ao mes mo

tem po, pre ser var a mul ti pli ci da de e au to no mia pró pri-
as de cada uni da de fe de ra da.

Den tro des te con tex to, cre io que o pro je to em
tela é ex tre ma men te re le van te e per ti nen te para a
edu ca ção bra si le i ra, além de ser de fá cil im ple men ta-
ção.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003. – Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA  PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

....................................................................................
Art. 32. O en si no fun da men tal, com du ra ção mí -

ni ma de oito anos, obri ga tó rio e gra tu i to na es co la pú -
bli ca, terá por ob je ti vo a for ma ção bá si ca do ci da dão,
me di an te:

I – o de sen vol vi men to da ca pa ci da de de apren -
der, ten do como me i os bá si cos o ple no do mí nio da le -
i tu ra, da es cri ta e do cál cu lo;

II – a com pre en são do am bi en te na tu ral e so ci al,
do sis te ma po lí ti co, da tec no lo gia, das ar tes e dos va -
lo res em que se fun da men ta a so ci e da de;

III – o de sen vol vi men to da ca pa ci da de de apren -
di za gem, ten do em vis ta a aqui si ção de co nhe ci men-
tos e ha bi li da des e a for ma ção de ati tu des e va lo res;

IV – o for ta le ci men to dos vín cu los de fa mí lia,
dos la ços de so li da ri e da de hu ma na e de to le rân cia
re cí pro ca em que se as sen ta a vida so ci al.

§ 1º É fa cul ta do aos sis te mas de en si no des do-
brar o en si no fun da men tal em ci clos.

§ 2º Os es ta be le ci men tos que uti li zam pro gres-
são re gu lar por sé rie po dem ado tar no en si no fun da-
men tal o re gi me de pro gres são con ti nu a da, sem pre -
ju í zo da ava li a ção do pro ces so de en si no-apren di za-
gem, ob ser va das as nor mas do res pec ti vo sis te ma de 
en si no.

§ 3º O en si no fun da men tal re gu lar será mi nis tra-
do em lín gua por tu gue sa, as se gu ra da às co mu ni da-
des in dí ge nas a uti li za ção de suas lín guas ma ter nas
e pro ces sos pró pri os de apren di za gem.

§ 4º O en si no fun da men tal será pre sen ci al, sen -
do o en si no a dis tân cia uti li za do como com ple men ta-
ção da apren di za gem ou em si tu a ções emer gen ci a is.
....................................................................................

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 123, DE 2003

Tor na obri ga tó ria a iden ti fi ca ção
dos ser vi do res dos ór gãos de se gu ran ça
pú bli ca do Esta do quan do par ti ci pem em 
ope ra ções de con tro le e ma nu ten ção da
or dem pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Nas ope ra ções ou ações de con tro le e

ma nu ten ção da or dem pú bli ca e no po li ci a men to os -
ten si vo, os ser vi do res dos ór gãos de se gu ran ça pú bli-
ca da União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os
de ve rão uti li zar o Uni for me Pa drão de Ser vi ço, com
iden ti fi ca ção pes so al e in trans fe rí vel.

§ 1º Além das pe ças de far da men to exi gi das no
re gu la men to do ór gão ou cor po ra ção, fa rão par te do
uni for me re fe ri do no ca put des te ar ti go os se guin tes
ob je tos e in for ma ções:

I – gor ro ou ca pa ce te com iden ti fi ca ção nu mé ri-
ca per so na li za da, gra fa da em ca rac te res que per mi-
tam sua vi su a li za ção à dis tân cia, tan to em ope ra ções
di ur nas como no tur nas;

II – blu sa ou ca mi se ta com tar ja de iden ti fi ca-
ção pes so al e le gí vel, que per mi ta sua vi su a li za ção
à dis tân cia, tan to em ope ra ções di ur nas como no -
tur nas;

III – bra çal com tar ja de iden ti fi ca ção pes so al e
le gí vel, que per mi ta sua vi su a li za ção à dis tân cia, tan -
to em ope ra ções di ur nas como no tur nas;

§ 2º O des cum pri men to do dis pos to nes te ar ti go
cons ti tui abu sa de au to ri da de, con for me o dis pos to
na le tra ‘a’, do art. 4º da Lei nº 4.898, de 9 de de zem-
bro de 1965.

Art. 2º Toda ope ra ção de con tro le e ma nu ten ção
da or dem pú bli ca re a li za da pe los or ga nis mos de se -
gu ran ça pú bli ca do Esta do de ve rá ser fil ma da pela
Cor re ge do ria ou, quan do for o caso, pela Ou vi do ria
do ór gão res pon sá vel pelo pla ne ja men to e di re ção da 
ope ra ção, de ma ne i ra a per mi tir uma cla ra e com ple ta
ava li a ção das for mas de ope ra ção das uni da des en -
vol vi das e da atu a ção in di vi du al dos ser vi do res nela
par ti ci pan tes.

Pa rá gra fo úni co. Os fil mes, fi tas de ví deo e ou -
tros me i os mag né ti cos ou di gi ta is nos qua is te nham
sido re gis tra das as ope ra ções re a li za das de vem ser
en ca mi nha dos, ime di a ta men te após a con clu são da
ope ra ção a que se re fi ram, ao Cor re ge dor ou Ou vi dor
do ór gão res pon sá vel pelo pla ne ja men to e di re ção da 
ope ra ção.

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

Jus ti fi ca ção

É co mum ob ser var nas ações de con tro le de
pas se a tas, pro tes tos e ou tras for mas de ma ni fes ta-
ção pú bli ca, a ocor rên cia de ex ces sos por par te de
agen tes dos ór gãos de se gu ran ça, dos qua is re sul-
tam fe ri men tos e, em ca sos ex tre mos, até mor tes de
par ti ci pan tes nes ses even tos. A apu ra ção de fa tos
des sa na tu re za, quan do re a li za da, fre qüen te men te
es bar ra em di fi cul da des re la ci o na das com a com pro-
va ção do ocor ri do e iden ti fi ca ção dos ser vi do res di re-
ta men te ne les en vol vi dos. Como re sul ta do, di lui-se a
res pon sa bi li da de e as se gu ra-se a im pu ni da de tan to
dos ser vi do res que pro mo vem ou são com pla cen tes
com esse tipo de com por ta men to como da que les que 
exer cem di re ta men te a vi o lên cia con tra os ci da dãos.
Com isso, vi o la-se a Cons ti tu i ção, agri de-se a de mo-
cra cia e pro du zem-se da nos ir re pa rá ve is à ima gem
dos or ga nis mos de se gu ran ça pú bli ca.

O pre sen te pro je to tem o pro pó si to de con tri bu ir
à mu dan ça des sa cul tu ra au to ri tá ria de se gu ran ça pú -
bli ca, atra vés da cri a ção de ins tru men tos que dêem
trans pa rên cia à atu a ção dos ór gãos que ope ram no
con tro le de pro tes tos e ou tras for mas de ma ni fes ta-
ção de mas sa e fa vo re çam a in di vi du a li za ção e ava li-
a ção atu a ção das uni da des e ser vi do res en vol vi dos
nes se tipo de ope ra ções. Qu e re mos aqui co pi ar o que 
já ocor re em al guns pa í ses mais de sen vol vi dos que o
nos so, nos qua is o ama du re ci men to da cons ciên cia e
das ins ti tu i ções de mo crá ti cas fa vo re ceu a con so li da-
ção de for mas e me ca nis mos de atu a ção do apa re lho
de se gu ran ça pú bli ca com pa tí ve is com o res pe i to aos 
ci da dãos e seus di re i tos e nem por isso me nos efi ci-
en tes.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003. – Se na dor
Alo í zio Mer ca dan te.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965

Re gu la o Di re i to de Re pre sen ta ção e 
o Pro ces so de Res pon sa bi li da de Admi-
nis tra ti va Ci vil e Pe nal, nos ca sos de abu -
so de au to ri da de.

....................................................................................
Art. 4º Cons ti tui tam bém abu so de au to ri da de:
a) or de nar ou exe cu tar me di da pri va ti va da li ber-

da de in di vi du al, sem as for ma li da des le ga is ou com
abu so de po der;

b) sub me ter pes soa sob sua guar da ou cus tó dia
a ve xa me ou a cons tran gi men to não au to ri za do em
lei;
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c) de i xar de co mu ni car, ime di a ta men te, ao juiz
com pe ten te a pri são ou de ten ção de qual quer pes-
soa;

d) de i xar o juiz de or de nar o re la xa men to de pri -
são ou de ten ção ile gal que lhe seja co mu ni ca da;

e) le var à pri são e nela de ter quem quer que se
pro po nha a pres tar fi an ça, per mi ti da em lei;

f) co brar o car ce re i ro ou agen te de au to ri da de
po li ci al car ce ra gem, cus tas, emo lu men tos ou qual-
quer ou tra des pe sa, des de que a co bran ça não te nha
apo io em lei, quer quan to à es pé cie, quer quan to ao
seu va lor;

g) re cu sar o car ce re i ro ou agen te de au to ri da de
po li ci al re ci bo de im por tân cia re ce bi da a tí tu lo de car -
ce ra gem, cus tas, emo lu men tos ou de qual quer ou tra
des pe sa;

h) o ato le si vo da hon ra ou do pa tri mô nio de pes -
soa na tu ral ou ju rí di ca, quan do pra ti ca do com abu so
ou des vio de po der ou sem com pe tên cia le gal.
....................................................................................

(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 124, DE 2003

Tor na obri ga tó rio o uso nas es co las
pú bli cas de uni for me es co lar pa dro ni za-
do e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É obri ga tó rio o uso de uni for me es co lar

pa dro ni za do nas es co las pú bli cas de todo o País para 
to dos os alu nos que cur sem da 1ª até a 8ª sé rie.

Pa rá gra fo úni co. Os uni for mes a que se re fe rem
o ca put des te ar ti go se rão for ne ci dos gra tu i ta men te
pe las Se cre ta ri as de Edu ca ção dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os na base de dois uni for-
mes por se mes tre e por alu no.

Art. 2º O Mi nis té rio de Edu ca ção fi xa rá as nor -
mas e pro ce di men tos ge ra is para a pa dro ni za ção e
dis tri bu i ção, em to das as es co las pú bli cas do País,
dos uni for mes es co la res.

Pa rá gra fo úni co. As Se cre ta ri as de Edu ca ção
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os de -
fi ni rão as es pe ci fi ca ções do uni for me es co lar pa dro ni-
za do cor res pon den te às es co las sob sua ju ris di ção.

Art. 3º As des pe sas de cor ren tes da apli ca ção
des ta lei se rão fi nan ci a das com re cur sos do Fun do de 
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, nos ter mos do
art. 1º da Lei Com ple men tar nº 111, de 6 de ju lho de
2001.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O es for ço de in clu são so ci al dos mi lhões de fa -
mí li as de bra si le i ros em si tu a ção de po bre za ou in di-
gên cia abar ca uma am pla gama de po lí ti cas e ini ci a ti-
vas que in ci dem so bre o aces so à ali men ta ção, o em -
pre go e as con di ções de tra ba lho, a ren da, o aces so à 
pro pri e da de, o aces so aos ser vi ços so ci a is bá si cos,
os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is, a cul tu ra e a ci da-
da nia da po pu la ção en vol vi da.

O pre sen te pro je to tem um ca rá ter com ple men-
tar a es tas po lí ti cas e ini ci a ti vas e ob je ti va men te in di-
ca ções fa vo rá ve is para a in ser ção das cri an ças ca-
ren tes pú bli ca, atra vés da ins ti tu i ção do uso obri ga tó-
rio do uni for me pa dro ni za do para to dos os alu nos até
a 8ª sé rie. A ado ção de um uni for me pa drão para to -
das os alu nos das es co las pú bli cas de um mes mo
mu ni cí pio, adap ta do às con di ções cli má ti cas lo ca is e
res pe i tan do as pre fe rên ci as cul tu ra is da co mu ni da de,
eli mi na di fe ren ças que in fe ri o ri zam e dis cri mi nam as
cri an ças ori un das de fa mí li as de me nor ca pa ci da de
eco nô mi ca. Tra ta-se por tan to de me di da de de mo cra-
ti za ção do am bi en te es co lar, con ver gen te com ou tras
ini ci a ti vas vol ta das para a in clu são so ci al das fa mí li as
ca ren tes.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003.  – Se na-
dor Alo í zio Mer ca dan te.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 111,
DE 6 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre o Fun do de Com ba te e 
Erra di ca ção da Po bre za, na for ma pre vis-
ta nos ar ti gos 79, 80 e 81 do Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei Com ple men tar:
Art. 1º O Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da

Po bre za, cri a do pelo art. 79 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is – ADCT, para vi go rar até o ano de
2010, tem como ob je ti vo vi a bi li zar a to dos os bra si le i-
ros o aces so a ní ve is dig nos de sub sis tên cia e seus
re cur sos se rão apli ca dos em ações su ple men ta res
de nu tri ção, ha bi ta ção, sa ú de, edu ca ção, re for ço de
ren da fa mi li ar e ou tros pro gra mas de re le van te in te-
res se so ci al , vol ta da para a me lho ria da qua li da de de
vida.
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....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 125, DE 2003

Dá nova re da ção ao art. 4º e adi ci o-
na in ci so ao art. 90 da Lei nº 9.613, de 3
de mar ço de 1998, obri gan do ter ce i ros a
com pro var a ori gem lí ci ta de re cur sos re -
ce bi dos do acu sa do e es cri tó ri os de ad-
vo ca cia e con ta do ria a co mu ni ca rem à
au to ri da de com pe ten te tran sa ções sus-
pe i tas de seus cli en tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 

1998, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 4º O juiz, de ofi cio, a re que ri men-
to do Mi nis té rio Pú bli co, ou re pre sen ta ção
da au to ri da de po li ci al, ou vi do o Mi nis té rio
Pú bli co em vin te e qua tro ho ras, ha ven do in -
dí ci os su fi ci en tes, po de rá de cre tar, no cur so
do in qué ri to ou da ação pe nal, a apre en são
ou o se qües tro de bens, di re i tos ou va lo res
do acu sa do, exis ten tes em seu nome ou re -
ce bi dos por ter ce i ros, a qual quer tí tu lo, ob je-
to dos cri mes pre vis tos nes ta lei, pro ce den-
do-se na for ma dos arts. 125 a 144 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.

 ...................................................(NR)”

Art. 2º  O art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de mar ço
de 1998, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci-
so:

“Art. 9º ..................................................
XII – as pes so as fí si cas ou ju rí di cas

que pres tam ser vi ços ad vo ca tí ci os, de con-
sul to ria ou de con ta do ria. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

Esta pro pos ta, ori gi ná ria de su ges tão do De le-
ga do da Po li cia Fe de ral Antô nio Ra yol, de al te ra ção
do art. 4º da Lei de La va gem de Di nhe i ro res trin ge a
cir cu la ção de di nhe i ro sujo na eco no mia do país.
Assim, o Esta do terá me i os de re cu pe rar ou blo que ar
bem ou va lor, ob ti do de for ma ilí ci ta, quan do do a do,
trans fe ri do ou man ti do em nome de ter ce i ros, usa do

para pa gar ho no rá ri os de ad vo ga dos e con ta do res
etc. Ao mes mo tem po, a pro pos ta di fi cul ta rá que os
cri mi no sos ob te nham pres ta ção de ser vi ços de pro-
fis si o na is e que pa ren tes, ami gos ou qual quer en ti da-
de ace i tem di nhe i ro com pro ve niên cia sus pe i ta.
Essas pes so as, quan do in ti ma das pelo Esta do a de -
mons trar a li ci tu de da ori gem, po de rão per der to dos
os va lo res se não o fi ze rem, po den do, ain da, ser ti pi fi-
ca das no mes mo cri me, por for ça do art. 1º, § 1º, II, da
mes ma lei.

A in clu são de novo in ci so no art. 9º res pon de à
ten dên cia in ter na ci o nal. Vá ri os pa í ses es tão obri gan-
do seus ad vo ga dos e con ta do res a co mu ni car à au to-
ri da de com pe ten te so bre tran sa ções sus pe i tas de
seus cli en tes. Essa exi gên cia tor nou-se di re triz da
União Eu ro péia e re co men da ção do Gru po de Ação
Fi nan ce i ra So bre La va gem de Di nhe i ro (Gafi).

Por tan to, as al te ra ções pro pos tas são fun da-
men ta is para oti mi zar o com ba te à la va gem de di nhe i-
ro, cha ga ca pi tal e fon te de ali men ta ção de todo o pro -
ces so cri mi no so em nos so país.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003. – Se na dor
Ger son Ca ma ta

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998

Dis põe so bre os cri mes de ‘la va-
gem” ou ocul ta ção de bens, di re i tos e va -
lo res; a pre ven ção da uti li za ção do sis te-
ma fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos
nes ta Lei cria o Con se lho de Con tro le de
Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF, 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. 4º O juiz, de ofí cio, a re que ri men to do Mi nis-
té rio Pú bli co, ou re pre sen ta ção da au to ri da de po li ci al,
ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co em vin te e qua tro ho ras,
ha ven do in dí ci os su fi ci en tes, po de rá de cre tar, no cur -
so do in qué ri to ou da ação pe nal, a apre en são ou o
se qües tro de bens, di re i tos ou va lo res do acu sa do, ou 
exis ten tes em seu nome, ob je to dos cri mes pre vis tos
nes ta Lei, pro ce den do-se na for ma dos arts. 125 a
144 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.

§ 1º As me di das as se cu ra tó ri as pre vis tas nes te
ar ti go se rão le van ta das se a ação pe nal não for ini ci a-

06810 Quinta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL198     



da no pra zo de cen to e vin te dias, con ta dos da data
em que fi car con clu í da a di li gên cia.

§ 2º O juiz de ter mi na rá a li be ra ção dos bens, di -
re i tos e va lo res apre en di dos ou se qües tra dos quan do
com pro va da a li ci tu de de sua ori gem.

§ 3º Ne nhum pe di do de res ti tu i ção será co nhe-
ci do sem o com pa re ci men to pes so al do acu sa do, po -
den do o juiz de ter mi nar a prá ti ca de atos ne ces sá ri os
à con ser va ção de bens. di re i tos ou va lo res, nos ca sos
do art. 366 do Có di go de Pro ces so Pe nal.

§ 4º A or dem de pri são de pes so as ou da apre -
en são ou se qües tro de bens, di re i tos ou va lo res, po -
de rá ser sus pen sa pelo juiz, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli-
co, quan do a sua exe cu ção ime di a ta pos sa com pro-
me ter as in ves ti ga ções.

....................................................................................
Art. 9º Su je i tam-se às obri ga ções re fe ri das nos

arts. 10 e 11 as pes so as ju rí di cas que te nham, em ca -
rá ter per ma nen te ou even tu al, como ati vi da de prin ci-
pal ou aces só ria, cu mu la ti va men te ou não:

I – a cap ta ção, in ter me di a ção e apli ca ção de re -
cur sos fi nan ce i ros de ter ce i ros, em mo e da na ci o nal
ou es tran ge i ra;

lI – a com pra e ven da de mo e da es tran ge i ra ou
ouro como ati vo fi nan ce i ro ou ins tru men to cam bi al;

III – a cus tó dia, emis são, dis tri bu i ção, li qui da-
ção, ne go ci a ção, in ter me di a ção ou ad mi nis tra ção de
tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os.

Pa rá gra fo úni co. Su je i tam-se às mes mas obri-
ga ções:

I – as bol sas de va lo res e bol sas de mer ca do ri as
ou fu tu ros;

II – as se gu ra do ras, as cor re to ras de se gu ros e
as en ti da des de pre vi dên cia com ple men tar ou de ca -
pi ta li za ção;

III – as ad mi nis tra do ras de car tões de cre den ci-
a men to ou car tões de cré di to, bem como as ad mi nis-
tra do ras de con sór ci os para aqui si ção de bens ou
ser vi ços;

IV – as ad mi nis tra do ras ou em pre sas que se uti -
li zem de car tão ou qual quer ou tro meio ele trô ni co,
mag né ti co ou equi va len te, que per mi ta a trans fe rên-
cia de fun dos;

V – as em pre sas de ar ren da men to mer can til (Ie -
a sing) e as de fo men to co mer ci al (fac to ring);

VI – as so ci e da des que efe tu em dis tri bu i ção de
di nhe i ro ou qua is quer bens mó ve is, imó ve is, mer ca-
do ri as, ser vi ços, ou, ain da, con ce dam des con tos na
sua aqui si ção, me di an te sor te io ou mé to do as se me-
lha do;

VII – as fi li a is ou re pre sen ta ções de en tes es -
tran ge i ros que exer çam no Bra sil qual quer das ati vi-
da des lis ta das nes te ar ti go, ain da que de for ma even -
tu al;

VIII – as de ma is en ti da des cujo fun ci o na men to
de pen da de au to ri za ção de ór gão re gu la dor dos mer -
ca dos fi nan ce i ro, de câm bio, de ca pi ta is e de se gu ros;

IX – as pes so as fí si cas ou ju rí di cas, na ci o na is
ou es tran ge i ras, que ope rem no Bra sil como agen tes,
di ri gen tes, pro cu ra do ras, co mis si o ná ri as ou por qual -
quer for ma re pre sen tem in te res ses de ente es tran ge i-
ro que exer ça qual quer das ati vi da des re fe ri das nes te
ar ti go;

X – as pes so as ju rí di cas que exer çam ati vi da-
des de pro mo ção imo bi liá ria ou com pra e ven da de
imó ve is;

XI – as pes so as fí si cas ou ju rí di cas que co mer-
ci a li zem jói as, pe dras e me ta is pre ci o sos, ob je tos de
arte e an ti gui da des.
....................................................................................

(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.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 206, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos dos arts. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e 216 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de
Esta do do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or as se guin tes in for ma ções:

Con for me no ti ciá rio re cen te, é ver da de que al -
guns dos atu a is mem bros da di re to ria do Insti tu to Na -
ci o nal de Me tro lo gia, Nor ma li za ção e Qu a li da de
Indus tri al – INMETRO, re con du zi da por de ci são de
Sua Exce lên cia, fo ram in di ci a dos e no ti fi ca dos a
apre sen tar de fe sa ao Tri bu nal de Con tas da União,
em pro ces so cuja au di to ria já foi con clu í da, e que ain -
da tra mi tam na que la Cor te de Con tas dois pro ces sos
de idên ti co teor?

Caso sim, quem são es ses di re to res? (Fa vor no -
mi ná-los e in di car os car gos que ocu pam.)

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003. – Se na dor
Jef fer son Pé res.

(À Mesa, para de ci são.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 (José Sar ney) – Srªs e Srs. 
Se na do res, ten do em vis ta que a pa u ta do Se na do
Fe de ral con ti nua so bres ta da – o que vem ocor ren do
des de o dia 1º des te mês – e que te mos uma ex ten sa
agen da men sal de ma té ri as a se rem apre ci a das, a
Pre si dên cia efe tu a rá os ajus tes a se guir des cri tos,
com o pro pó si to de evi tar que a Ordem do Dia con ti-
nue a ser acres ci da, to dos os dias, dos itens an te ri or-
men te pro gra ma dos nes sa agen da men sal.

Como to dos sa bem, os nos sos tra ba lhos são
pla ne ja dos; de ma ne i ra que, quan do não re a li za mos
as ses sões, as ma té ri as da Ordem do Dia se acu mu-
lam com as cons tan tes das pa u tas já pu bli ca das.

Da Ordem do Dia da pre sen te ses são cons tam
44 (qua ren ta e qua tro) ma té ri as. A per du rar o so bres-
ta men to, se con ti nu ar mos a in clu ir na pa u ta os itens
pro gra ma dos para as pró xi mas ses sões, atin gi re mos
um nú me ro enor me de pro po si ções para apre ci a ção
em uma úni ca ses são, o que, além de ir ra ci o nal, gera
uma mul ti pli ca ção de pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos
des ne ces sá ri os e dis pen di o sos para a Casa, bem
como pre ju di ca a ima gem do Se na do.

Por isso, em pri me i ro lu gar, de ter mi no que a
Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va de ama nhã,
quin ta-fe i ra, con te nha so men te os itens com pra zo
cons ti tu ci o nal de apre ci a ção, ou seja, me di das pro vi-
só ri as, pro je tos de lei com ur gên cia so li ci ta da pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, ma té ri as com ur gên cia
com pul só ria e ur gên cia apro va da pelo Ple ná rio. Esse
pro ce di men to será ado ta do até que a pa u ta es te ja
com ple ta men te de sobs tru í da.

Os de ma is itens cons tan tes da Ordem do Dia de 
hoje, que não os men ci o na dos an te ri or men te, cons ti-
tu i rão a pa u ta da pri me i ra ses são de li be ra ti va que se
se guir àque la em que a pa u ta for de sobs tru í da.

A Pre si dên cia in for ma, ain da, que, quan to às
de ma is ma té ri as da agen da men sal, aguar da rá a vo -
ta ção de to dos os itens que so bres tam a pa u ta. Tão
logo isso ocor ra, a Pre si dên cia re de fi ni rá as da tas da
agen da men sal, com pen san do as ses sões em que
não fo ram re a li za das vo ta ções, in clu si ve, se ne ces sá-
rio, pro ce den do a ses sões ex tra or di ná ri as, de modo a 
re gu la ri zar mos e dar mos ce le ri da de aos tra ba lhos da
Casa.

Por ou tro lado, cha mo a aten ção dos Srs. Lí de-
res para o fato de que, no caso das me di das pro vi só ri-
as, a Mesa ado ta rá o se guin te pro ce di men to: aguar -

da rá, pelo pra zo de três ses sões, que as Li de ran ças
en trem em acor do so bre as ma té ri as. Não ha ven do
acor do, a Mesa se sen te na obri ga ção de sub me ter
ao Ple ná rio as ma té ri as que es tão em pa u ta, e, na tu-
ral men te, os Par ti dos se ma ni fes ta rão so bre se as
apói am ou não, ou so bre se de se jam obs truí-las.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Peço a pa la vra 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 Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, con si de ro im por tan tes
as me di das to ma das por V. Exª para o me lhor an da-
men to e agi li za ção de nos sos tra ba lhos.

No en tan to, há ma té ri as pen den tes, como é o
caso de dois re que ri men tos da se ma na pas sa da, re -
la ti vos ao que está ocor ren do no Ira que. Se es pe rar-
mos mais tem po para a vo ta ção des sas ma té ri as,
dado o rumo da guer ra, os re que ri men tos se tor na rão
inó cu os. Por tan to, no que diz res pe i to a es ses re que-
ri men tos, peço a aten ção de V.Exª para exa mi ná-los.
Eles de vem ser apre ci a dos no mo men to ade qua do,
obe de cen do-se à Cons ti tu i ção.

É a su ges tão que en ca mi nho a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

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

de rei à ques tão sus ci ta da pelo Se na dor Edu ar do Su -
plicy e, em se gui da, da rei a pa la vra a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri -
ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, a Mesa com pre en de as pre o cu pa-
ções de V. Exª. Entre tan to, o §6º do art. 62 da nos sa
Cons ti tu i ção, dis põe que:

§ 6º Se a me di da pro vi só ria não for
apre ci a da em até qua ren ta e cin co dias con -
ta dos de sua pu bli ca ção, en tra rá em re gi me
de ur gên cia, sub se qüen te men te, em cada
uma das Ca sas do Con gres so Na ci o nal, fi-
can do so bres ta das, até que se ul ti me a vo -
ta ção, to das as de ma is de li be ra ções le gis la-
ti vas da Casa em que es ti ver tra mi tan do.

Assim, por ca u sa des se dis po si ti vo cons ti tu ci o-
nal, in fe liz men te, não po de re mos dar an da men to a
ne nhu ma ma té ria em tra mi ta ção na Casa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, com pre en di esse pon to. Ape nas re i te-
ro o pe di do de que, quan do as ma té ri as en tra rem em
vo ta ção, que se jam apre ci a dos os re que ri men tos a
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que me re fe ri, uma vez que se tra ta de pro po si ções de 
tra mi ta ção mu i to rá pi da, mas de as sun tos mo men tâ-
ne os e ur gen tes.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mu i to
obri ga do.

A Mesa, des de que a pa u ta seja de sobs tru í da,
aten de rá à pre o cu pa ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no ha -
ve rá de ser tes te mu nha do es for ço que, em ge ral, as
Li de ran ças de vá ri os qua dran tes ide o ló gi cos têm fe i to
para de sobs tru ir a pa u ta. Até o mo men to, isso não foi
pos sí vel, por ra zões bem prá ti cas, bem ob je ti vas –
ne nhu ma ra zão sub je ti va –, to das, bem ob je ti vas e
bem prá ti cas.

No mo men to em que as ma té ri as fo rem à vo ta-
ção, sem te rem a nos sa anuên cia, va mos usar dos
ins tru men tos de mo crá ti cos e re gi men ta is, to dos, que
pas sam pela pers pec ti va ou pos si bi li da de da obs tru-
ção. O Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do João Pa u lo,
fala em “ba te ção de ca be ça”. Então, vou usar o ne o lo-
gis mo: pas sam pela “ba te ção de voto”, tudo isso. Mas
lou vo a ini ci a ti va de V. Exª, por que visa a tor nar mais
prá ti co o tra ba lho. Na for ma, está com ple ta men te per -
fe i to.

Qu e ro me re por tar a uma ques tão de fun do. E é
bom, por que a cada dia ha ve rá de ser uma li ção de
ama du re ci men to para pes so as que, no exer cí cio do
po der, ha ve rão de en ten der a ne ces si da de ab so lu ta
de se rem ama du re ci das.

Eu era Lí der do Go ver no Fer nan do Hen ri que, e
fal ta va um ano e meio para com ple tar aque le man da-
to, e eu di zia: “Da qui a pou co vem um go ver no por
qua tro ou por oito anos; pode ser al guém do meu Par-
ti do, pode ser al guém do Par ti do dos Tra ba lha do res
ou de um ou tro Par ti do qual quer. Este al guém será
mu i to mais pre ju di ca do nos seus qua tro anos do que
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que nes te um ano e
meio que lhe fal ta”.

Con si de ro ex tre ma men te di fí cil de se tra ba lhar
a ati vi da de le gis la ti va, para va ler, com esse re gi me de 
me di das pro vi só ri as que aí está. Mu i to di fí cil. Na épo -
ca, pa re cia que o de mo crá ti co, que o le gí ti mo, que o
éti co, que o jus to, que o bo ni to, que o mais do que o
bo ni to, que o ma ra vi lho so era se ti rar, su pos ta men te,
po de res do Exe cu ti vo, trans fe rin do-os para o Con-
gres so. Nada mais de mo crá ti co do que pas sar para
os re pre sen tan tes do povo po de res que es ta ri am en -
fe i xa dos em uma mão su pos ta men te di ta to ri al, como

se não ti ves se essa mão sido ele i ta pelo voto po pu lar
tam bém. Esta mos ven do, na prá ti ca, como é com pli-
ca do.

Não me lem bro dos meus dis cur sos. Eu os con -
si de ro, com cer te za – e aqui não vai fal sa mo dés tia –
in sig ni fi can tes mes mos. Lem bro-me des te. Este dis-
cur so, sim! E até vou man dá-lo para vá ri as pes so as
que, hoje, têm res pon sa bi li da de de man do nes ta
Casa. Eu pen sa va mais no fu tu ro e me nos na que le
Go ver no.

De qual quer ma ne i ra, nós es ta mos lu tan do –
acre di te V. Exª e acre di te a Casa –, de ma ne i ra in ces-
san te para che gar mos a um acor do e fa ci li tar o pro-
ces so de vo ta ção. Este acon te ce rá como no des ti no:
no mo men to em que for pos sí vel, em que for ra zoá vel,
em que hou ver acor do, va mos, com cer te za, aju dar a
V. Exª a cum prir com o nos so de ver de vo tar, de sobs-
tru in do a pa u ta. Mas – re pi to –, na hora do des ti no, na
hora pos sí vel, na hora em que os acor dos acon te-
çam, na hora em que, pela ação da hu mil da de, da
com pe tên cia, pela ação da re nún cia, do en ten di men-
to, pos sa mos che gar à ver da de chi ne sa, que não é a
mi nha e nem a dele, mas é a ver da de mé dia, que
puxa um pou co da me lhor ver da de de cada um. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor

Arthur Vir gí lio, nin guém mais do que eu pode ser tes -
te mu nha de que a ne go ci a ção po lí ti ca na área par la-
men tar é sem pre um pro ces so di fí cil; mas é um pro -
ces so de mo crá ti co, é uma apren di za gem cons tru ti va
da de mo cra cia.

Qu an to ao sis te ma ado ta do nas me di das pro vi-
só ri as, à épo ca tam bém não con cor dei, acre di tan do
que iría mos cri ar um pro ble ma di fí cil para a tra mi ta-
ção de ma té ri as den tro do Le gis la ti vo.

Mas, na Pre si dên cia des ta Casa, cabe-me, so -
bre tu do, ze lar pela ima gem do Se na do Fe de ral. Evi -
den te men te, acu mu lan do ma té ri as, como te mos fe i to,
não es ta mos aju dan do a ze lar por essa ima gem. É
nes se sen ti do que ado tei essa pro vi dên cia.

Não ex cluí, e dis se isto no meu pri me i ro pro nun-
ci a men to, o re cur so par la men tar da obs tru ção à vo ta-
ção. Po de mos apro var, re je i tar ou usar o re cur so re gi-
men tal da obs tru ção.

Na ver da de, que re mos dar ao País a vi são que
este Se na do tem, que deve ter, que terá e que tem
tido de tra ba lhar e cum prir com o seu de ver.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº  207, DE 2003

Con de na a ação mi li tar con tra os
pro fis si o na is de im pren sa no Ira que.

Nós, Se na do res (as) da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil,

Con si de ran do que o di re i to a in for ma ção e a
ver da de são di re i tos sa gra dos e fun ção de uma im-
pren sa li vre;

Con si de ran do que os pro fis si o na is de im pren sa,
que es tão co brin do o dia-a-dia e os tris tes fa tos que
en vol vem a Gu er ra no Ira que so fre ram um co var de
ata que das for ças mi li ta res co man da das pe los Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca;

Con si de ran do que já tom ba ram mor tos doze
pro fis si o na is de im pren sa de vá ri as na ci o na li da des;

Con si de ran do que a mor te dos jor na lis tas não é
um fato a mais, nem tão pou co cor ri que i ro nes ta guer -
ra e sim uma agres são à li ber da de de im pren sa e a to -
dos os de mo cra tas do mun do in te i ro;

Con si de ra mos tra tar-se de um au tên ti co cri me
de guer ra, que como tal tem que ser tra ta do e jul ga do
pe los ór gãos in ter na ci o na is.

Nes te sen ti do so li ci ta mos que o Se na do Fe de ral
en ca mi nhe esta mo ção aos ór gãos in ter na ci o na is
que re pre sen tam os pro fis si o na is de im pren sa, es pe-
ci al men te a Enti da de Jor na lis tas sem Fron te i ras, de -
mons tran do a nos sa so li da ri e da de para com es ses
pro fis si o na is, bem como en ca mi nhe a Emba i xa da
dos EUA em Bra sí lia, para que fi que re gis tra do o nos -
so re pú dio a esta ação das for ças ali a das e tam bém
às Na ções Uni das para que fi que re gis tra do,como no
en ten der da Fe de ra ção Inter na ci o nal dos Jor na lis tas,
que con si de ra mos es ses fa tos como ver da de i ros

Sala das ses sões, 9 de abril de 2003.  – Hé lio
Cos ta  – Idel li Sal vat ti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So li ci to à
ilus tre Se na do ra que se ate nha, se for uma ques tão
de or dem, ao as sun to.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, é re la ti vo a esse as sun to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa la vra.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, esse as sun to diz res pe i to ao
epi só dio que aca bou por ful mi nar três jor na lis tas no
Ira que, e foi le va do à Co mis são de Edu ca ção pelo Se -
na dor Hé lio Cos ta.

O tema foi de ba ti do na que la Co mis são, que en -
ten deu ser re le van te um po si ci o na men to do Se na do
Fe de ral. Trou xe mos a mo ção ao Ple ná rio para que
pu dés se mos ma ni fes tar so li da ri e da de às en ti da des
in ter na ci o na is li ga das aos jor na lis tas, ma ni fes tar o re -
pú dio ao Go ver no dos Esta dos Uni dos pela ação e
tam bém a ONU, por con si de rar o ato um cri me de
guer ra.

Como a pa u ta está obs tru í da, Sr. Pre si den te, e
en ten de mos que o fato me re ce um pro nun ci a men to
ime di a to, não po den do aguar dar a de sobs tru ção,
que ría mos pro por, o Se na dor Hé lio Cos ta e eu, que a
mo ção te nha um des pa cho da Mesa. Assim um fato
tão gra ve, que atin giu per so na li da des, pes so as, pro -
fis si o na is da im pren sa, que é in dis cu ti vel men te uma
das prin ci pa is ga ran ti as de todo e qual quer re gi me
de mo crá ti co, não pas se sem um pro nun ci a men to for -
te, de ci di do des ta Casa.

Até por res pe i to aos pro fis si o na is da im pren sa
que tão di li gen te men te acom pa nham os nos sos tra -
ba lhos e que nes ta si tu a ção in ter na ci o nal, de guer ra,
de fla ge lo, fo ram vi ti ma dos – já são doze, Se na dor
Hé lio Cos ta – gos ta ria que pu dés se mos ter a po si ção
da Casa.

Por tan to, a so li ci ta ção é de que o des pa cho pu -
des se ser dado por V. Exª ou pela Mesa da Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A su ges-
tão de V. Exª co in ci de com a de ci são que a Mesa iria
to mar, des de que os sig na tá ri os con cor das sem, qual
seja, en ca mi nhar essa mo ção para a en ti da de re fe ri-
da no re que ri men to como se fos se uma ma ni fes ta ção
do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 208, DE 2003

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro se jam pres ta-
das, pelo Exmo. Sr. Mi nis tro de Esta do da De fe sa, as
se guin tes in for ma ções re fe ren tes ao Ae ro por to Re gi-
o nal da Zona da Mata, Esta do de Mi nas Ge ra is:

• Da dos so bre sua lo ca li za ção;
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• Ne ces si da de de im plan ta ção;
• Estu dos de vi a bi li da de apre sen ta dos;
• Mon tan te de re cur sos fe de ra is in ves ti dos, no -

ta da men te por meio do Pro gra ma Fe de ral de Au xí lio a 
Ae ro por tos (PROFAA);

• Si tu a ção em re la ção ao Pla no Ae ro viá rio Na ci-
o nal;

• Está gio atu al de sua cons tru ção e even tu al
fun ci o na men to.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2003. – Se na-
dor Edu ar do Aze re do.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para jus ti-
fi car o re que ri men to, com a pa la vra o Se na dor Edu ar-
do Aze re do.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.

Para jus ti fi car. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, no mo men to em que o País
vive ca rên cia de re cur sos, es pe ci al men te na área de
in fra-es tru tu ra, as sis ti mos em Mi nas Ge ra is à cons-
tru ção de um ae ro por to que dis ta cer ca de uma hora
da ci da de de Juiz de Fora, en quan to que o aces so ao
Ga leão é um pou co ma i or, uma hora e meia.

Re a li zou-se um apor te de re cur sos sig ni fi ca ti vos
nes te cha ma do Ae ro por to Re gi o nal de Juiz de Fora, en -
quan to que ou tros ae ro por tos im por tan tes no Bra sil pre -
ci sam de in ves ti men tos, seja para ma nu ten ção, seja para 
sua cons tru ção, seja para equi pa men tos.

O meu re que ri men to é no sen ti do de que o Mi nis té-
rio da De fe sa in for me o vo lu me de re cur sos apli ca do
nes sa obra oci o sa, po de mos as sim di zer. Não que re mos
que se re pi ta em nos so Esta do o que acon te ceu com o
Ae ro por to Inter na ci o nal de Con fins, hoje um ae ro por to
oci o so. Esta mos pres tes a ver um Con fins 2, um ae ro por-
to cons tru í do por de se jos pes so a is e que não tem uma
jus ti fi ca ti va ma i or, pe las in for ma ções exis ten tes e pelo
que foi no ti ci a do pela im pren sa.

O meu re que ri men to, por tan to, é para que pos -
sa mos ter as in for ma ções so bre os es tu dos de vi a bi li-
da de eco nô mi ca da cons tru ção do Ae ro por to Re gi o-
nal de Juiz de Fora.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
pede a pa la vra pela or dem a fim de tra tar des te as -
sun to?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Exa ta-
men te, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa la vra pela or dem.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, como Se na dor ele i to prin ci pal men te
pela mi nha ter ra, si tu a da na Zona da Mata, re gião
onde se en con tra o cha ma do Ae ro por to Inter na ci o nal
da Zona da Mata, en ten do a pre o cu pa ção do Se na-
dor Edu ar do Aze re do em so li ci tar ao Mi nis té rio da De -
fe sa in for ma ções a res pe i to dos re cur sos uti li za dos
na sua cons tru ção. Mas é im por tan te des ta car a pre o-
cu pa ção do Go ver no Ita mar Fran co na cri a ção des se
im por tan tís si mo pólo de de sen vol vi men to re gi o nal,
que é a ins ta la ção, na re gião da Zona da Mata, de um
ae ro por to de car ga, uma vez que o Ae ro por to de
Cum bi ca, em Gu a ru lhos, está além da sua ca pa ci da-
de de pas sa ge i ros e car gas, e o Ae ro por to de Vi ra co-
pos era, no pas sa do, uti li za do ex clu si va men te para
car gas.

O es tu do re a li za do pelo Mi nis té rio da De fe sa,
pelo Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca e pelo Go ver no de Mi -
nas Ge ra is pede um ae ro por to de car gas que pos sa
aten der in clu si ve a re gião me tro po li ta na de Belo Ho ri-
zon te. A re gião da Zona da Mata foi es co lhi da pe los
téc ni cos das For ças Arma das e tam bém pelo Go ver-
no de Mi nas Ge ra is.

Enten do a po si ção do Se na dor Edu ar do Aze re-
do em que rer co nhe cer o vo lu me de di nhe i ro uti li za do,
mas, ao mes mo tem po, a im por tân cia do ae ro por to
não pode ser ques ti o na da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Re que-
ri men to nº 208, de 2003, será des pa cha do à Mesa
para de ci são, nos ter mos do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2003)

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

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 3, de 2003, que dis põe so bre a trans fe-
rên cia da União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral
de seg men tos da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção fe -
de ral, nos ca sos que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, de
2002, ten do
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Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Ta deu Fi lip pel li (PMDB-DF), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel,
na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são nº 3, de
2003, com mo di fi ca ções, e pela re je i ção das Emen-
das nºs 1 a 9.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Sér gio Ca bral
Não ha ven do acor do so bre a ma té ria, a pa u ta

está so bres ta da.
São as se guin tes ma té ri as cuja apre ci a ção fica

so bres ta da:

– 2 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 85, DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 85, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor
de qua ren ta e cin co mi lhões de re a is, para os fins que
es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos, Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la-
tor: De pu ta do Pe dro No va is (PMDB-MA), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria, e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

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

– 3 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 87, DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 87, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio, no
va lor de se te cen tos e oi ten ta mi lhões, trin ta e nove mil 
re a is, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, para os
fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la tor:
De pu ta do Mus sa De mes (PFL-PI), pre li mi nar men te
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e 
or ça men tá ria, e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

Re la tor Re vi sor: Se na dor João Alber to Sou za

4
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2003 

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria
nº 86, de 2002)

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

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 4, de 2003, que al te ra dis po si ti vos da
Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 1993, da Lei nº
10.470, de 25 de ju nho de 2002, e da Lei nº 8.112, de
11 de de zem bro de 1990, cria car gos efe ti vos, car gos
co mis si o na dos e gra ti fi ca ções no âm bi to da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as, pro -
ve ni en te da Me di da Pro vi só ria n º 86, de 2002, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la to-
ra: De pu ta da Ann Pon tes (PMDB-PA), pre li mi nar men te
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de
re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel, na for ma do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 4, de 2003.

Re la tor Re vi sor:

– 5 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 92, DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 92, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$428.064.000,00, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: Dep. Anto nio Car los Men des Tha me, pela Co mis-
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le -
gis la ti va; pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu-
ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi-
nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

– 6 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 96, DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 96, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$24.401.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca , ten do
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 Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Anto nio
Car los Pan nun zio, pela Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, pela cons ti tu ci-
o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va; pelo aten -
di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men-
tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

– 7 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 102, DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 102, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no 
va lor de R$36.874.206,00, em fa vor do Mi nis té rio da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, para os fins que es -
pe ci fi ca, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Vi cen ti nho,
pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e téc ni ca le gis la ti va; pelo aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia;
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri-
to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

– 8 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção)

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos
do art. 353, pa rá gra fo úni co, do RISF)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 1, de 2003 (nº 7.262/2002, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dis põe so bre o Esta tu to de De fe sa do Tor ce dor e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer, da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e
Ci da da nia, de pen den do de le i tu ra, fa vo rá vel ao pro je-
to e con trá rio à Emen da nº 1, Re la tor: Se na dor João
Alber to Sou za, vo tos con trá ri os dos Se na do res De-
mós te nes Tor res, Jef fer son Pe res e em se pa ra do do
Se na dor José Jor ge.

 De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Assun tos So ci a is. Re la tor: Se na dor Sér gio Gu er ra

Pa re cer, da Co mis são de Edu ca ção, de pen den-
do de le i tu ra, fa vo rá vel ao pro je to e con trá rio à Emen -
da nº 1, Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta, voto con -
trá rio do Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

– 9 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)

(Tra mi tan do em con jun to com o 
Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 92, de 2001 (nº 1.277/1995, na Casa de
ori gem), que es ta be le ce, nos cri mes de ho mi cí dio e
le são cor po ral, ca u sas de au men to de pena.

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do:

– 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel ao Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 92, de 2001, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta;

– 2º pro nun ci a men to: (nos ter mos do Re que ri-
men to nº 167, de 2003, de tra mi ta ção con jun ta), pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2003, com as Emen das nºs 3 e 4-CCJ, que apre sen-
ta, e pela re je i ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92,
de 2001, que tra mi ta em con jun to.

– 10 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei 

da Câ ma ra nº 92, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 66, de 2003, de au to ria do Se na dor José
Sar ney, que al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº
2848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal.

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do:

– 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel ao Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 92, de 2001, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta;

– 2º pro nun ci a men to: (nos ter mos do Re que ri-
men to nº 167, de 2003, de tra mi ta ção con jun ta), pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2003, com as Emen das nºs 3 e 4-CCJ, que apre sen-
ta, e pela re je i ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92,
de 2001, que tra mi ta em con jun to.

– 11 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 21, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
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nº 21, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Antô nio Car los Va la da res, que al te ra a re da ção
do ar ti go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta a ali -
men ta ção aos di re i tos so ci a is), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

– 12 –
MENSAGEM Nº 300, DE 2002

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 300, de 2002 (nº 924/2002, 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 Ste lio Mar cos Ama ran te, 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 Irlan da.

– 13 –
MENSAGEM Nº 362, DE 2002

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 362, de 2002 (nº 1.112/2002, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à de li be ra ção do Se na do a es co lha da Se nho ra Gil-
da Ma ria Ra mos Gu i ma rães, Mi nis tra 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 do ra do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca de Tri ni dad e To ba go.

14
MENSAGEM Nº 13, 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 13, de 2003 (nº 38/2003, 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 Anto-
nio Au gus to Day rell de Lima, 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 De le ga do Per ma nen te do Bra sil
jun to à Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Edu -
ca ção, Ciên cia e Cul tu ra.

– 15 –
MENSAGEM Nº 59, 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 59, de 2003 (nº 57/2003, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha da Se nho ra Ce li na
Ma ria Assump ção do Val le Pe re i ra, Mi nis tra 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 do ra do Bra sil jun to à
Con fe de ra ção Hel vé ti ca.

– 16 –
MENSAGEM Nº 65, 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 65, de 2003 (nº 65/2003, 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 Til den
José San ti a go para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Cuba.

– 17 –
MENSAGEM Nº 66, 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 66, de 2003 (nº 83/2003, 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 Ita-
mar Au gus to Ca u ti e ro Fran co para exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Ita li a na.

– 18 –
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO

SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au to-
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da 
Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni-
ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá-
ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos -
pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e 414, de 2002,
das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e
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– de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 1
a 4, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff, fa -
vo rá vel à Emen da nº 1-Plen, nos ter mos de Su be-
men da que apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das
nºs 2 a 4-Plen.

– 19 –
REQUERIMENTO Nº 69, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
69, de 2003, dos Se na do res Ro ber to Sa tur ni no e
Osmar Dias, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 263, de 2002, além da Co mis são cons -
tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a Co mis são de Edu ca ção.

– 20 –
REQUERIMENTO Nº 87, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
87, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 35, de
2003, além das Co mis sões cons tan tes do des pa-
cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a
de Edu ca ção.

– 21–
REQUERIMENTO Nº 111, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
111, de 2003, do Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or,
so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 76, de 2000, com os Pro je tos de Lei do Se -
na do nºs 161, de 2000 e 104, de 2002, por re gu la rem
a mes ma ma té ria.

– 22 –
REQUERIMENTO Nº 116, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
116, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
76, de 2000, com o Pro je to de Lei do Se na do nº 37, de 
2000, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

– 23 –
REQUERIMENTO Nº 121, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
121, de 2003, do Se na dor Del cí dio Ama ral, so li ci tan-
do, nos ter mos re gi men ta is, o de sa pen sa men to do

Pro je to de Lei do Se na do nº 630, de 1999, dos Pro je-
tos de Lei do Se na do nºs 391 e 399, de 1999, a fim de
que te nha tra mi ta ção au tô no ma.

– 24 –
REQUERIMENTO Nº 184, DE 2003

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
184, de 2003, do Se na dor Edu ar do Su plicy e ou tros
Se nho res Se na do res, su ge rin do à Sua San ti da de o
Papa João Pa u lo II, que con vo que con cla ve dos lí de-
res re li gi o sos mun di a is, pre fe ren ci al men te em Bag dá,
ou em ou tra Ca pi tal de um dos pa í ses en vol vi dos no
con fli to, para dis cu tir so lu ções pa cí fi cas para a cri se
no Ira que e pro pug nar pelo ces sar das hos ti li da des e
pela paz, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 172, 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 Tas so Je re is sa ti.

– 25 –
REQUERIMENTO Nº 185, DE 2003

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
185, de 2003, do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te e
ou tros Se nho res Se na do res, so li ci tan do, que se-
jam con cla ma dos aos go ver nos dos pa í ses mem -
bros do Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni -
das que con vo quem re u nião de emer gên cia da-
que le Orga nis mo a fim de de ba ter es tra té gi as que
vi sem fa zer cum prir a Re so lu ção 1441 de for ma
pa cí fi ca e ces sar de ime di a to a in ter ven ção mi li tar
no Ira que, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 177, 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 Pe dro Si mon.

– 26 –
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, do Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 1, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção
de li mi tes para gas tos com a pu bli ci da de de obras go -
ver na men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 609, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
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José Agri pi no, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 27 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 22, DE 1999

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 22, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon , que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do
art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral (gra tu i da de para o re -
gis tro e pri me i ra emis são de cer ti dão de nas ci men to,
ca sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Iris Re zen de.

– 28 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 36, DE 1999
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos

do Re cur so nº 26, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que dis põe so bre a in cor po ra ção e a
trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se-
lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con -
tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
do ven ci do ad hoc : Se na dor Luiz Pon tes; com voto,
em se pa ra do, do Se na dor José Fo ga ça, que se abs te-
ve em re la ção ao re la tó rio ven ce dor.

– 29 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 40, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 40, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u-
lo Har tung, que re vo ga o in ci so VII do art. 20 da Cons -
ti tu i ção e o § 3º do art. 49 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex tin guin do os ter re nos
de ma ri nha e seus acres ci dos e dis põe so bre a sua
des ti na ção, ten do

Pa re cer sob nº 27, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Osmar Dias, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção do
Se na dor José Edu ar do Du tra.

– 30 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 44, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999) 

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999, 

ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér gio Ma -

cha do, que dá nova re da ção ao art. 14 da Cons ti tu i ção

Fe de ral, ins ti tu in do o voto fa cul ta ti vo, ten do
Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel à ma té ria, e pelo ar qui va men-
to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

– 31 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 31, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999) 

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, que al te ra a re da ção do ca put e do § 1º
do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nan do fa cul ta ti-
vo o voto, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, pelo ar qui va men to da ma té ria e fa vo rá-
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

– 32 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 55, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta den tre os prin cí pi os
que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da ra zo a bi li da-
de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.
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– 33 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 7, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva -
ro Dias, que dá nova re da ção aos §§ 1º, 2º e 3º do art.
14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para fa cul tar a par ti ci pa-
ção do es tran ge i ro do mi ci li a do no Bra sil em ele i ções
mu ni ci pa is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 863, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

– 34 –
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO 

DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2002

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti-
vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 34, de
2002 (nº 943/99, na Casa de ori gem), que pro í be in-
ver são de or dem dos no mes cons tan tes na Lis ta Úni -
ca de Trans plan tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans-
plan tes, se hou ver le i to dis po ní vel em qual quer uni da-
de hos pi ta lar aces sí vel, ten do

Pa re cer sob nº 155, de 2003, da Co mis são Di re-
to ra, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

– 35 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50, de 2001 (nº 1.676/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a pro mo ção, a pro te ção, a de -
fe sa e o uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 11, de 2003, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Amir Lan do, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), que
ofe re ce.

36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de
ori gem), que dis põe so bre o aten di men to de emer -
gên cia de aci den tes do tra ba lho em lo ca li da des
onde não exis te rede do Sis te ma Úni co de Sa ú de –
SUS, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Tião Vi a na.

– 37 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 120, de 2001 (nº 3.704/97, na Casa de ori -
gem), que cria os Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de
So ció lo gos e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Ge ral do Althoff.

– 38 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 122, de 2001 (nº 2.233/99, na Casa de ori -
gem), que obri ga a que os pro du tos ali men tí ci os co -
mer ci a li za dos in for mem so bre a pre sen ça de glú ten,
como me di da pre ven ti va e de con tro le da do en ça ce -
lía ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 14, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se-
bas tião Ro cha.

– 39 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 58, de 2002 (nº 2.252/99, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui o dia na ci o nal da água, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 17, de 2003, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Anto -
nio Car los Jú ni or.

– 40 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 78, de 2002 (nº 1.210/99, na Casa de
ori gem), que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517, de
23 de ou tu bro de 1968, que dis põe so bre o exer cí-
cio da pro fis são de Mé di co Ve te ri ná rio e cria os
Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri-
ná ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 18, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Be ní-
cio Sam pa io.
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– 41 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 10, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
dos Re cur sos nºs 24 e 25, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 10, de 1999, de au to ria do Se na dor Luiz
Este vão, que al te ra o dis pos to na Lei nº 6.811, de 8 de 
ju lho de 1980, que dis põe so bre a des ti na ção da taxa
ju di ciá ria de que tra ta o art. 20 do De cre to-Lei nº 115,
de 25 de ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo art. 2º do De -
cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 943, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel com a Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Antô -
nio Car los Va la da res, Agne lo Alves, Ro ber to Fre i re,
José Edu ar do Du tra, Bel lo Par ga e, em se pa ra do, do
Se na dor Ro ber to Re quião.

– 42 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 677, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 677, de 1999 (apre sen ta do como con clu-
são do Pa re cer nº 1.143, de 1999, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro-
cha), que ins ti tui o Dia do Instru men ta dor Ci rúr gi co.

– 43 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 152, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 25, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 152, de 2001, de au to ria do Se na dor Wal -
deck Orne las, que al te ra o art. 15 da Lei nº 9.504, de
30 de se tem bro de 1997, para re gu la men tar a iden ti fi-
ca ção nu mé ri ca dos can di da tos aos car gos ma jo ri tá-
ri os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.276, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor Bel lo Par ga, com vo tos con trá ri os
dos Se na do res Iris Re zen de, Se bas tião Ro cha, José
Edu ar do Du tra e Ro ber to Re quião.

– 44 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 7, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to das ONGs, que dis põe
so bre o re gis tro, fis ca li za ção e con tro le das or ga ni-

za ções não-go ver na men ta is e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí ci os do Pri me i ro-Se cre tá rio 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 Tur ma.

São li dos os se guin tes

PS-GSE nº 269

Bra sí lia, 8 de abril de 2003

Se nhor Se cre tá rio,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser sub -
me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in clu sa Me -
di da Pro vi só ria nº 90, de 2002, do Po der Exe cu ti vo, que
“Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor de
R$258.414.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por-
tes, para os fins que es pe ci fi ca.”, con for me o dis pos to no
art. 62 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 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

PS-GSE nº 270 

Bra sí lia, 8 de abril de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser sub -

me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in clu sa Me -
di da Pro vi só ria nº 93, de 2002, do Po der Exe cu ti vo, que
“Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor de
R$165.620.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por-
tes, para os fins que es pe ci fi ca.”, con for me o dis pos to no
art. 62 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 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

PS-GSE nº 271

Bra sí lia, 8 de abril de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser sub -

me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in clu sa Me -
di da Pro vi só ria nº 98, de 2002, do Po der Exe cu ti vo, que
“Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor de
R$63.180.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por-
tes, para os fins que es pe ci fi ca.”, con for me o dis pos to no
art. 62 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 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.
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PS-GSE nº 272 

Bra sí lia, 8 de abril de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 99, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.064.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca”, con for me o
dis pos to no art. 62 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 32, de
2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro Se cre tá rio.

PS-GSE nº 274 

Bra sí lia, 9 de abril de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 88, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio ao Orça-
men to de Inves ti men to para 2002, em fa vor de di ver-
sas em pre sas do Gru po Pe tro bras, no va lor to tal de
R$2.259.122.810,00, e re duz o Orça men to de Inves ti-
men to das mes mas em pre sas no va lor glo bal de
R$1.536.449.550,00, para os fins que es pe ci fi ca”,
con for me o dis pos to no art. 62 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 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro Se cre tá rio.

PS-GSE nº 275 

Bra sí lia, 9 de abril de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 89, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.896.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca”, con for me o
dis pos to no art. 62 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 32, de
2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro Se cre tá rio.

PS-GSE nº 276 

Bra sí lia, 9 de abril de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 105, de 2003, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de
R$128.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”, con -
for me o dis pos to no art. 62 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
32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

PS-GSE nº 277

Bra sí lia, 9 de abril de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 95, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Dá nova re da ção ao art. 4º da Lei nº
6.704, de 26 de ou tu bro de 1979, que dis põe so bre o
se gu ro de cré di to à ex por ta ção e dá ou tras pro vi dên-
ci as”, con for me o dis pos to no art. 62 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 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

PS-GSE nº 278

Bra sí lia, 9 de abril de 2003

Se nhor Se cre tá rio,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser
sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 97, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Alte ra o art. 26 da Me di da Pro vi só ria
nº 2.192-70, de 24 de agos to de 2001, que es ta be le ce
me ca nis mos  bje ti van do in cen ti var a re du ção da pre -
sen ça do se tor pú bli co es ta du al na ati vi da de fi nan ce i-
ra ban cá ria, dis põe so bre a pri va ti za ção de ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras, e dá ou tras pro vi dên ci as”, con for me
o dis pos to no art. 62 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 32, de
2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.
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PS-GSE nº 279

 Bra sí lia, 9 de abril de 2003

Se nhor Se cre tá rio,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser
sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 100, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Alte ra as Leis nºs 8.248, de 23 de ou -
tu bro de 1991, 8.387, de 30 de de zem bro de 1991, e
10.176, de 11 de ja ne i ro de 2001, dis pon do so bre a
ca pa ci ta ção e com pe ti ti vi da de do se tor de tec no lo gia
da in for ma ção, e dá ou tras pro vi dên ci as”, con for me o
dis pos to no art. 62 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 32, de
2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com re -
fe rên cia às Me di das Pro vi só ri as nºs 88, 89, 90, 93, 
95, 97, 98, 99 e 100, de 2002, e 105, de 2003, a Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o pra zo de 45
dias para apre ci a ção das ma té ri as pelo Con gres so
Na ci o nal en con tra-se es go ta do des de o úl ti mo dia 2 
de abril. Uma vez re ce bi das for mal men te pelo Se-
na do Fe de ral, nes ta data, as Me di das Pro vi só ri as
pas sam a so bres tar ime di a ta men te as de ma is de li-
be ra ções le gis la ti vas até que se ul ti me suas vo ta-
ções.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên-
cia, ha ven do con cor dân cia das Li de ran ças da Casa,
in clui as ma té ri as na pa u ta da Ordem do Dia de ama -
nhã, dia 10 do cor ren te.

São as se guin tes as me di das pro vi só-
ri as re ce bi das:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 88, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio ao Orça-
men to de Inves ti men to para 2002, em fa vor
de di ver sas em pre sas do Gru po Pe tro brás,
no va lor to tal de R$2.259.122.819,00, e re-
du zo Orça men to de Inves ti men to das
mes mas em pre sas no va lor glo bal deR$
1.536.449.550,00, para os fins que es pe ci-
fi ca.

Este avul so con tém os se guin tes do cu men tos:
– Au tó gra fo da Me di da Pro vi só ria
– Me di da Pro vi só ria ori gi nal

– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca Nº
1.168/02

– Expo si ção de Mo ti vo Nº 517/2002, do Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão

– Ofi cio Nº 274/03 da Câ ma ra dos De pu ta dos
en ca mi nhan do a ma té ria ao Se na do

–  Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria
– Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs ti-

tu i ção à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma-
ra dos De pu ta dos – Re la to ra: De pu ta da La u ra Car ne-
i ro(PFL–RJ)

– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na
Câ ma ra dos De pu ta dos

– Le gis la ção ci ta da

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 88, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio ao Orça-
men to de Inves ti men to para 2002, em fa vor
de di ver sas em pre sas do Gru po Pe tro bras,
no va lor to tal de R$2.259.122.810,00, e re-
duz o Orça men to de Inves ti men to das
mes mas em pre sas no va lor glo bal de
R$1.536.449.550,00, para os fins que es-
pe ci fi ca.

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

Art. 1º Fica aber to ao Orça men to de Inves ti men-
to (Lei nº 10.407, de 10 de ja ne i ro de 2002) cré di to ex -
tra or di ná rio no va lor to tal de R$ 2.259.122.810,00
(dois bi lhões, du zen tos e cin qüen ta e nove mi lhões,
cen to e vin te e dois mil e oi to cen tos e dez re a is), em
fa vor de di ver sas em pre sas do Gru po Pe tro bras, para
aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo i a esta
Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. l~ são ori un dos de ge ra ção das pró -
pri as em pre sas, con for me de mons tra do no “Qu a dro
Sín te se por Re ce i ta” cons tan te do Ane xo I a esta Lei,
e de can ce la men tos em ou tros pro je tos/ati vi da des,
nos ter mos do Ane xo II a esta Lei.

Art. 3º Fica re du zi do o Orça men to de Inves ti-
men to (Lei nº 10.407/2002), re la ti va men te às do ta-
ções or ça men tá ri as das em pre sas cons tan tes do
Ane xo II a esta Lei, no va lor glo bal de
R$1.536.449.550,00 (um bi lhão, qui nhen tos e trin ta
e seis mi lhões, qua tro cen tos e qua ren ta e nove mil e
qui nhen tos e cin qüen ta re a is)

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 88, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio ao Orça-
men to de Inves ti men to para 2002, em fa vor
de di ver sas em pre sas do Gru po Pe tro bras,
no va lor to tal de R$2.259.122.810,00, e re-
duz o Orça men to de Inves ti men to das
mes mas em pre sas no va lor glo bal de
R$1.536.449,550,00, para os fins que es-
pe ci fi ca.

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, com bi na do com o § 3º do art. 
167, da Cons ti tu i ção, ado ta a se guin te Me di da Pro vi-
só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica aber to ao Orça men to de Inves ti men-
to (Lei nº 10.407, de 10 de ja ne i ro de 2002) cré di to ex -
tra or di ná rio no va lor to tal de R$2.259.122.810.00
(dois bi lhões, du zen tos e cin qüen ta e nove mi lhões,
cen to e vin te e dois mil e oi to cen tos e dez re a is), em
fa vor de di ver sas em pre sas do Gru po Pe tro bras, para

aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I a esta
Me di da Pro vi só ria.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º são ori un dos de ge ra ção das pró -
pri as em pre sas, con for me de mons tra do no “Qu a dro
Sín te se por Re ce i ta” cons tan te do Ane xo I a esta Me -
di da Pro vi só ria, e de can ce la men tos em ou tros pro je-
tos/ati vi da des, nos ter mos do Ane xo II a esta Me di da
Pro vi só ria.

Art. 3º Fica re du zi do o Orça men to de Inves ti-
men to (Lei nº 10.407/2002), re la ti va men te às do ta-
ções or ça men tá ri as das em pre sas cons tan tes do
Ane xo II a esta Me di da Pro vi só ria, no va lor glo bal de
RS1.536449.550.00 (um bi lhão, qui nhen tos e trin ta e
seis mi lhões, qua tro cen tos e qua ren ta e nove mil e
qui nhen tos e cin qüen ta re a is).

Art. 4º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 20 de de zem bro de 2002; 181º da
Inde pen dê cia e 114º da Re pú bli ca. Fer na do Hen ri-
que Car do so.
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MENSAGEM Nº 1.168, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci as
o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 88 , de 20 de de zem bro
de 2002, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio ao Orça men to
de Inves ti men to para 2002, em fa vor de di ver sas em-
pre sas do Gru po PETROBRÁS, no va lor to tal de R$
2.259.122.810,00, e re duz o Orça men to de Inves ti men-
to das mes mas em pre sas no va lor glo bal de
R$1.536.449.550,00, para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 20 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 517/MIP

Bra sí lia, 20 de de zem 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,

em con for mi da de com o pres cri to no art. 62, com bi na-
do com o § 3º do art. 167, da Cons ti tu i ção, o ane xo
Pro je to de Me di da Pro vi só ria, que abre ao Orça men to
de Inves ti men to para 2002, apro va do pela Lei nº
10.407, de 10 de ja ne i ro de 2002, cré di to ex tra or di ná-
rio no va lor to tal de R$2.259.122.810,00 (dois bi-
lhões, du zen tos e cin qüen ta e nove mi lhões, cen to e
vin te e dois mil e oi to cen tos e dez re a is), em fa vor de
di ver sas em pre sas do Gru po PETROBRÁS.

2. Cabe res sal tar que, com o aten di men to do
ple i to aci ma re fe ri do, o in cre men to li qui do ao Orça-
men to de Inves ti men to apro va do para 2002 será de
ape nas R$ 722.673.260,00 (se te cen tos e vin te e dois
mi lhões, se is cen tos e se ten ta e três mil e du zen tos e
ses sen ta re a is), uma vez que está sen do pro pos to o
can ce la men to de do ta ções em ou tros pro je tos/ati vi-
da des de em pre sas do Gru po PETROBRÁS, no va lor
glo bal de R$ 1.536.449.550,00 (um bi lhão, qui nhen-
tos e trin ta e seis mi lhões, qua tro cen tos e qua ren ta e
nove mil e qui nhen tos e cin qüen ta re a is).

3. A ur gên cia na aber tu ra do re fe ri do cré di to, na
for ma pro pos ta, de cor re da ne ces si da de de as se gu-
rar li mi tes or ça men tá ri os para o cor ren te ano, de for -
ma a evi tar o ris co de des con ti nu i da de na im plan ta-
ção de pro je tos a car go das em pre sas do Gru po
PETROBRÁS, cu jas pri o ri da des fo ram re de fi ni das
após ter ex pi ra do o pra zo re gu la men tar para en ca mi-
nha men to de pro je tos de lei para aber tu ra de cré di tos
adi ci o na is, ten do em vis ta a re cen te re es tru tu ra ção
so ci e tá ria em pre en di da pela PETROBRÁS hol ding,
es pe ci al men te com re la ção às sub si diá ri as se di a das
no ex te ri or.

4. Além dis so, mos trou-se in dis pen sá vel re for-
çar as do ta ções or ça men tá ri as dos pro je tos que têm 
por base gas tos em mo e da es tran ge i ra, com vis tas
a ade quar os res pec ti vos de sem bol sos aos efe i tos
da va ri a ção cam bi al ocor ri da, de for ma ace le ra da,
nos úl ti mos me ses des te ano, uma vez que o Orça-
men to de Inves ti men to foi ela bo ra do em me a dos do
ano de 2001, com uma pre vi são de taxa da câm bio
in fe ri or à ex pec ta ti va de re a li za ção mé dia des te ano.

5. A se guir, a des ti na ção, por em pre sa, dos re -
fe ri dos cré di tos, bem cor no as res pec ti vas fon tes de
fi nan ci a men to:

a) Pe tró leo Bra si le i ro S.A. – PETRO– 
BRÁS – R$ 1.857.267.607,00, sen do:

• R$ 1.729.220.000,00 des ti na dos às
ações com po nen tes do Pro gra ma “Ofer ta de 
Pe tró leo e Gás Na tu ral”, es pe ci al men te as
de ex plo ra ção e ma nu ten ção dos sis te mas
de pro du ção de pe tró leo e gás na tu ral;

• R$ 127.380.650,00 des ti na dos à
ação “Ma nu ten ção da Infra-Estru tu ra Ope ra-
ci o nal do Par que de Re fi no”, de âm bi to na ci-
o nal; e

• R$ 666.957,00 des ti na dos ao Pro gra-
ma “Trans por te Du to viá rio de Pe tró leo,

De ri va dos e Gás Na tu ral”.

Os re cur sos ne ces sá ri os à re a li za ção dos re fe-
ri dos in ves ti men tos são de ge ra ção pró pria e de
can ce la men to de ou tros pro je tos/ati vi da des da pró-
pria em pre sa.

b) Pe tro brás Dis tri bu i do ra S.A. – BR
– R$ 47.991.440,00, sen do:

• R$ 34.923.592,00 para as ações do
Pro gra ma de “Dis tri bu i ção de De ri va dos de
Pe tró leo, Gás Na tu ral e Alco ol”,

• R$ 780.606,00 para “Insta la ção de
Cen tros de Acom pa nha men to do Con su mo
de Com bus tí ve is no Trans por te Ro do viá rio
de Car gas (Pro gra ma Siga Bem); e

• R$ 12.287.242,00, para apli ca ção em 
in fra-es tru tu ra de apo io, em ní vel na ci o nal.

Os re cur sos ne ces sá ri os à re a li za ção dos in-
ves ti men tos pro pos tos são de ge ra ção pró pria e de
can ce la men to de ou tros pro je tos/ati vi da des da pró-
pria em pre sa.

c) Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so-
du to Bo lí via-Bra sil S.A. – TBG – R$
34.072.5)8,00 des ti na dos à am pli a ção da
ca pa ci da de de trans por te do ga so du to Bo lí-
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via-Bra sil. Os re cur sos ne ces sá ri os à re a li-
za ção des ses in ves ti men tos são de ge ra ção
pró pria.

d) Pe tro brás Trans por te S.A. –
TRANSPETRO – R$ 3.111.000,00 des ti na-
dos à mo der ni za ção e ade qua ção de na vi-
os. Os re cur sos ne ces sá ri os à re a li za ção
dos in ves ti men tos pro pos tos são can ce la-
men to de ou tros pro je tos/ati vi da des da pró -
pria em pre sa.

e) Pe tro brás Inter na ti o nal Fi nan ce
Com pany – PIFCo – R$ 179.080.000,00 para 
con ver são de na vi os e pla ta for mas em uni da-
des de pro du ção. Os re cur sos ne ces sá ri os à
re a li za ção des ses in ves ti men tos são de ge ra-
ção pró pria e de can ce la men to de ou troS pro -
je tos/ati vi da des da pró pria em pre sa.

f) Pe tro brás Inter na ti o nal Bras pe tro
B.V. – R$ 137.600.255,00 para am pli a ção
da ca pa ci da de de trans por te de gás no ex -
te ri or. Os re cur sos ne ces sá ri os à re a li za ção
dos no vos in ves ti men tos são de can ce la-
men to de ou tros pro je tos/ati vi da des da pró -
pria em pre sa.

6. Os can ce la men tos ora pro pos tos de cor rem
prin ci pal men te da re es tru tu ra ção so ci e tá ria da
PETROBRÁS e ob je ti vam, tam bém, ade quar os res -
pec ti vos cro no gra mas de de sem bol so das res pec ti-
vas em pre sas. Além dis so, não de ve rá ocor rer com -
pro me ti men to da per fo man ce dos pro je tos/ati vi da-
des ora re du zi dos, em ra zão da re de fi ni ção das pri o-
ri da des para este ano.

7. É im por tan te fri sar, Se nhor Pre si den te, que
mes mo com a apro va ção dos cré di tos adi ci o na is
que ora sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên-
cia, con for me com pro mis so as su mi do pela Admi nis-
tra ção da PETROBRÁS, a es ti ma ti va atu al de exe-
cu ção do Pro gra ma de Dis pên di os Glo ba is para
2002 do Gru po PETROBRÁS, em ter mos de ne ces-
si da de de fi nan ci a men to lí qui do, apu ra do se gun do o 
con ce i to “aci ma da li nha”, man tém a ex pec ta ti va de
ge ra ção de su pe rá vit pri má rio no mon tan te de
R$5.106 mi lhões, equi va len tes a 0,37% do PIB.

8. Nes sas con di ções, sub me to à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia a pre sen te pro pos ta de Me di da
Pro vi só ria.

Res pe i to sa men te, Gu i lher me Go mes Dias.

PS-GSE nº 274

Bra sí lia, 9 de abril de 2003.

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a V. Exa., a fim de ser sub me ti da à con -

si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in clu sa Me di da Pro vi só ria
nº 88, de 2002, do Po der Exe cu ti vo, que “abre cré di to ex -
tra or di ná rio ao Orça men to de Inves ti men to para 2002, em
fa vor de di ver sas em pre sas do Gru po Pe tro bras, no va lor
to tal de R$2.259.122.810,00, e re duz o Orça men to de
Inves ti men to das mes mas em pre sas no va lor glo bal de
R$1.536.449.550,00, para os fins que es pe ci fi ca”, con for-
me o dis pos to no art. 62 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 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – Ged del Vi e i ra Lima, Pri me i-
ro-Se cre tá rio.

PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 88, DE 2002, 

OFERECIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO
MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS

E FISCALIZAÇÃO

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Sras.
e Srs. De pu ta dos, o pa re cer da Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção é fa vo rá vel.
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LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82,
DE 7 DE DEZEMBRO 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os es ta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju-
ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2002.

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

Art. 12. Nos ter mos do art. 83, § 7º, da Lei de Di -
re tri zes Orça men tá ri as 2002, é ve da da a exe cu ção
or ça men tá ria e fi nan ce i ra dos con tra tos, con vê ni os,
par ce las ou sub tre chos re la ci o na dos a obras ou ser -
vi ços que apre sen tem in dí ci os de ir re gu la ri da des gra -
ves, apon ta dos pelo Tri bu nal de Con tas da União,
cons tan tes do Qu a dro VII, em ane xo, até de li be ra ção
em con trá rio da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMO e do Con gres-
so Na ci o nal.

§ 1º A ve da ção re fe ri da no ca put abran ge to dos
os pro gra mas de tra ba lho dos Orça men tos Fis cal, da
Se gu ri da de So ci al e de Inves ti men to das es ta ta is, in -
clu si ve as al te ra ções ocor ri das no exer cí cio por meio
de cré di tos adi ci o na is, e a exe cu ção fi nan ce i ra, em
2002, das res pec ti vas des pe sas ins cri tas em Res tos
a Pa gar, no exer cí cio de 2001 e nos an te ri o res.

§ 2º Qu an do não cons tar a in di ca ção de con tra-
tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre chos em pro gra ma
de tra ba lho cons tan te do Qu a dro VII, em ane xo, fica
ve da da a exe cu ção do cré di to or ça men tá rio do sub tí-
tu lo cor res pon den te.

§ 3º A de li be ra ção da Co mis são de que tra ta o
ca put será to ma da com fun da men to em in for ma-
ções pres ta das, pelo Tri bu nal de Con tas da União,
so bre as me di das sa ne a do ras das ir re gu la ri da des
apon ta das.

§ 4º O Tri bu nal de Con tas da União e os ór gãos
de con tro le in ter no de cada um dos Po de res fa rão o
acom pa nha men to da apli ca ção dos re cur sos nos es -
tri tos ter mos des te ar ti go, cer ti fi can do-se de que ne -
nhum dos con tra tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre-

chos, em que te nham sido apon ta dos in dí ci os de ir re-
gu la ri da des gra ves, re ce bam qua is quer re cur sos or -
ça men tá ri os, in for man do ao Con gres so Na ci o nal as
ile ga li da des even tu al men te ve ri fi ca das, sem pre ju í zo
das pro vi dên ci as ca bí ve is.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 89, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.896.000,00, em fa vor do Mi nis té-
rio dos Trans por tes, para os fins que es -
pe ci fi ca.

Este avul so con tém os se guin tes do cu men tos:

– Au tó gra fo da me di da pro vi só ria
– Me di da pro vi só ria ori gi nal
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº
1.169/02
– Expo si ção de Mo ti vos nº 518/2002, do Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão
– Ofí cio nº 275/03, da Câ ma ra dos De pu ta dos, en-
ca mi nhan do a ma té ria ao Se na do
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da me di da pro vi só ria
– Pa re cer so bre a me di da pro vi só ria, em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, pro fe ri do no ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos – Re la to ra: De pu ta da La u ra Car ne i-
ro (PFL-RJ)
– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
– Le gis la ção ci ta da

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 89, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.896.000,00, em fa vor do Mi nis té-
rio dos Trans por tes, 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 cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.896.000,00 (trin ta e oito mi lhões, oi to cen tos
e no ven ta e seis mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, 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 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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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 89, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.896.000,00, em fa vor do Mi nis té-
rio dos Trans por tes, para os fins que es -
pe ci fi ca.

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, com bi na do com o § 3º do art. 
167 da Cons ti tu i ção, ado ta a se guin te Me di da Pro vi-
só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.896.000.00 (trin ta e oito mi lhões, oi to cen tos

e no ven ta e seis mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para aten der pro gra ma ção cons tan te do
Ane xo I des ta Me di da Pro vi só ria.

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 de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 3º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 20 de de zem 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.

06942 Quinta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL330     



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  10 06943    331ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



MENSAGEM Nº 1.169

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de-

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas
Exce lên ci as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 89, de
20 de de zem bro de 2002, que “Abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$38.896.000,00, em fa vor
do Mi nis té rio dos Trans por tes, para os fins que es -
pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 20 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 518/MP

Bra sí lia, 20 de de zem bro de 2002

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

Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar
pro pos ta de Me di da Pro vi só ria que abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$38.896.000,00 (trin ta e oito
mi lhões, oi to cen tos e no ven ta e seis mil re a is), em fa -
vor do Mi nis té rio dos Trans por tes – MT.

2. O cré di to, cuja so li ci ta ção foi for ma li za da
pelo Mi nis té rio dos Trans por tes por in ter mé dio do
Ofí cio nº 894/SE/MT, de 18 de de zem bro de 2002,
tem o pro pó si to de vi a bi li zar ao Esta do do Pi a uí a
trans fe rên cia do do mí nio de par te da ma lha ro do-
viá ria fe de ral, cor res pon den te a 299,2 km (du zen-
tos e no ven ta e nove qui lô me tros e du zen tos me -
tros), nos ter mos das dis po si ções con ti das na Me -
di da Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro de 2002, e
na Por ta ria – MT nº 766, de 16 de de zem bro de
2002.

3. Em con so nân cia com o dis pos to no art 2º da
Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002, os re cur sos para
acor rer ao cré di to se rão ori un dos ex clu si va men te da
Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co
in ci den te so bre a im por ta ção e a co mer ci a li za ção de
pe tró leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e seus de ri va-
dos, e ál co ol etí li co com bus tí vel (CIDE), me di an te o
can ce la men to par ci al de do ta ções do Órgão.

4. Cabe des ta car que o can ce la men to pro pos to
dar-se-á uni ca men te em do ta ções or ça men tá ri as
des ti na das ao Esta do do Pi a uí, não pas sí ve is de uti li-
za ção no pre sen te exer cí cio.

5. Nes sas con di ções, e ten do em vis ta a ur gên-
cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Me di da
Pro vi só ria, am pa ra da no art. 62, com bi na do com o
art. 167, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, Gu i lher me Go mes Dias.

PS-GSE  nº 275

Bra sí lia, 9 de abril 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
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser sub -

me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in clu sa Me -
di da Pro vi só ria nº 89, de 2002, do Po der Exe cu ti vo, que
“Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor de
R$38.896.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por-
tes, para os fins que es pe ci fi ca”,con for me o dis pos to no
art. 62 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 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro Se cre tá rio.

PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 89, DE 2002,

OFERECIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO
MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS

E FISCALIZAÇÃO

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Para emi -
tir pa re cer. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Sras. e Srs. De pu ta dos, so mos pela ade qua ção fi nan-
ce i ra, or ça men tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção da
me di da pro vi só ria.

06944 Quinta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL332     



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  10 06945    333ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



06946 Quinta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL334     



LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82,
DE 7 DE DEZEMBRO 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju-
ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 2º A União re pas sa rá, nos li mi tes e con di-
ções es ta be le ci dos nes ta Me di da Pro vi só ria, aos
Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral, em de cor rên cia da
trans fe rên cia de do mí nio pre vis ta no art. 1º, por in ter-
mé dio do Mi nis té rio dos Trans por tes, à con ta de do ta-
ção or ça men tá ria pró pria, re cur sos ori un dos da Con -
tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co –
CIDE, de que tra ta a Lei nº 10.336, de 19 de de zem-
bro de 2001, ob ser va dos os li mi tes de mo vi men ta ção
e em pe nho e de pa ga men to.

§ 1º O re pas se de que tra ta o ca put será fe i to
em até dez dias úte is, con ta dos da data da as si na tu ra
do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re
o § 4º do art. 1º

§ 2º va lor do re pas se será de R$130.000,00
(cen to e trin ta mil re a is) por qui lô me tro de ro do via fe -
de ral ob je to do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio.

§ 3º A as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia de
do mí nio e o re pas se de que tra ta esta Me di da Pro vi-
só ria fi cam con di ci o na dos à:

I – de cla ra ção pelo Esta do ou pelo Dis tri to Fe de-
ral, na for ma es ta be le ci da pela Advo ca cia-Ge ral da
União, de que to das as des pe sas re a li za das em ro do-
vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te, sem con vê nio
ou com con vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba-
lho e de apli ca ção de re cur sos, fo ram efe tu a dos por
sua con ta e or dem, não cons ti tu in do obri ga ção da
União;

II – adim plên cia do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral
no que se re fe re ao pa ga men to de dí vi das e de ma is
obri ga ções fi nan ce i ras para com a União, ates ta da
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal;

III – re nún cia em ju í zo a pre ten so ou ale ga do di -
re i to em que se fun da a ação, se hou ver, con tra a
União em que se pre ten da o res sar ci men to ou in de ni-
za ção por des pe sas in cor ri das com ro do vi as fe de ra is.

§ 4º O re ce bi men to do re pas se a que se re fe re
este ar ti go im pli ca re nún cia a qual quer pre ten so ou

ale ga do di re i to que pos sa exis tir re la ti va men te ao res -
sar ci men to ou in de ni za ção por even tu a is des pe sas
fe i tas em ro do vi as fe de ra is sem con vê nio ou com con -
vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba lho e de
apli ca ção de re cur sos.
....................................................................................
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 90, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$258.414.000,00, em fa vor do Mi nis-
té rio dos Trans por tes, para os fins que
es pe ci fi ca.

Este avul so con tém os se guin te do cu men tos:

– Me di i da Pro vi só ria ori gi nal nº 90/2000
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº
1.170/02
– Expo si ção de Mo ti vos nº 519/2002, do Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão
– Ofí cio nº 269/03 da Câ ma ra dos De pu ta dos en ca-
mi nhan do a ma té ria ao Se na do
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria
– Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos – Re la tor: De pu ta do Anto nio Car los
Men des Tha me (PSDB/SP)
– Fo lho de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
– Le gis la ção ci ta da

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 90, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$258.414.000,00, em fa vor do Mi nis-
té rio dos Trans por tes, 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 cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$258.414.000,00 (du zen tos e cin qüen ta e oito
mi lhões, qua tro cen tos e qua tor ze mil re a is), em fa vor
do Mi nis té rio dos Trans por tes, 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 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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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 90, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$258.414.000,00, em fa vor do Mi nis-
té rio dos Trans por tes, para os fins que
es pe ci fi ca.

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, com bi na do com o § 3º do art. 
167 da Cons ti tu i ção, ado ta a se guin te Me di da Pro vi-
só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$258.414.000.00 (du zen tos e cin qüen ta e oito

mi lhões, qua tro cen tos e qua tor ze mil re a is), em fa vor
do Mi nis té rio dos Trans por tes, para aten der à pro gra-
ma ção cons tan te do Ane xo I des ta Me di da Pro vi só ria.

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 de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 3º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 20 de de zem 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.
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MENSAGEM Nº 1.170

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de-

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas
Exce lên ci as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 90 , de 
20 de de zem bro de 2002, que “Abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$258.414.000,00, em fa vor
do Mi nis té rio dos Trans por tes, para os fins que es -
pe ci fi ca.

Bra sí lia, 20 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 519/MP

Bra sí lia 20 de de zem bro de 2002

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

Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar
pro pos ta de Me di da Pro vi só ria que abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de RS 258.414.000.00 (du zen tos e
cin qüen ta e oito mi lhões, qua tro cen tos e qua tor ze mil
re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes – MT.

2. O cré di to, cuja so li ci ta ção foi for ma li za da
pelo Mi nis té rio dos Trans por tes por in ter mé dio do
Ofí cio nº 898/SE/MT, de 19 de de zem bro de 2002,
tem o pro pó si to de vi a bi li zar ao Esta do do Rio Gran -
de do Sul a trans fe rên cia do do mí nio de par te da ma -
lha ro do viá ria fe de ral, cor res pon den te a 1.987.8 km
(um mil, no ve cen tos e oi ten ta e sete qui lô me tros e oi -
to cen tos me tros), nos ter mos das dis po si ções con ti-
das na Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro
de 2002, e na Por ta ria – MT nº 766, de 16 de de zem-
bro de 2002.

3. Em con so nân cia com o dis pos to no art 2º da
Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002, os re cur sos para
acor rer ao cré di to se rão ori un dos ex clu si va men te da
Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co
in ci den te so bre a im por ta ção e a co mer ci a li za ção de
pe tró leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e seus de ri va-
dos, e ál co ol etí li co com bus tí vel (CIDE), me di an te o
can ce la men to par ci al de do ta ções do Órgão.

4. Cabe des ta car que o can ce la men to pro pos to
dar-se-á em do ta ções or ça men tá ri as des ti na das aos
Esta dos de Mi nas Ge ra is e do Rio Gran de do Sul, não 
pas sí ve is de uti li za ção no pre sen te exer cí cio.

5. Nes sas con di ções, e ten do em vis ta a ur gên-
cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Me di da
Pro vi só ria, am pa ra da no art. 62, com bi na do com o
art. 167, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te.

PS-GSE nº 269 

Bra sí lia, 8 de abril 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
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser sub -

me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in clu sa
Me di da Pro vi só ria nº 90, de 2002, do Po der Exe cu ti vo,
que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor de
R$258.414.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans-
por tes, para os fins que es pe ci fi ca”, con for me o dis-
pos to no art. 62 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 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro Se cre tá rio.
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PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA, 
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA DE

PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO, PROFERIDOS NO PLENÁRIO

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB – SP. Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, o pa re cer é pela ade qua ção fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria, já que aten de aos pres su-
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, e, no
mé ri to, pela apro va ção da me di da pro vi só ria.
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LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82,
DE 7 DE DEZEMBRO 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju-
ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º A União re pas sa rá, nos li mi tes e con di-

ções es ta be le ci dos nes ta me di da pro vi só ria, aos
Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral, em de cor rên cia da
trans fe rên cia de do mí nio pre vis ta no art. 12, por in ter-
mé dio do Mi nis té rio dos Trans por tes, à con ta de do ta-
ção or ça men tá ria pró pria, re cur sos ori un dos da Con -
tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co –
CIDE, de que tra ta a Lei nº 10.336, de 19 de de zem-
bro de 2001, ob ser va dos os li mi tes de mo vi men ta ção
e em pe nho e de pa ga men to.

§ 1º O re pas se de que tra ta o ca put será fe i to
em até dez dias úte is, con ta dos da data da as si na tu ra
do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re
o § 4º do art. 1º.

§ 2º O va lor do re pas se será de R$130.000,00
(cen to e trin ta mil re a is) por qui lô me tro de ro do via fe -
de ral ob je to do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio.

§ 3º A as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia de
do mí nio e o re pas se de que tra ta esta me di da pro vi-
só ria fi cam con di ci o na dos à:

I – de cla ra ção pelo Esta do ou pelo Dis tri to Fe de-
ral, na for ma es ta be le ci da pela Advo ca cia-Ge ral da
União, de que to das as des pe sas re a li za das em ro do-
vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te, sem con vê nio
ou com con vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba-
lho e de apli ca ção de re cur sos, fo ram efe tu a dos por
sua con ta e or dem, não cons ti tu in do obri ga ção da
União;

II – adim plên cia do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral
no que se re fe re ao pa ga men to de dí vi das e de ma is
obri ga ções fi nan ce i ras para com a União, ates ta da
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal;

III – re nún cia em ju í zo a pre ten so ou ale ga do di -
re i to em que se fun da a ação, se hou ver, con tra a
União em que se pre ten da o res sar ci men to ou in de ni-
za ção por des pe sas in cor ri das com ro do vi as fe de ra is.

§ 4º O re ce bi men to do re pas se a que se re fe re
este ar ti go im pli ca re nún cia a qual quer pre ten so ou
ale ga do di re i to que pos sa exis tir re la ti va men te ao res -
sar ci men to ou in de ni za ção por even tu a is des pe sas
fe i tas em ro do vi as fe de ra is sem con vê nio ou com con -
vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba lho e de
apli ca ção de re cur sos.
....................................................................................

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2002.

....................................................................................
Art.12. Nos ter mos do art. 83, § 7º, da Lei de Di -

re tri zes Orça men tá ri as 2002, é ve da da a exe cu ção
or ça men tá ria e fi nan ce i ra dos con tra tos, con vê ni os,
par ce las ou sub tre chos re la ci o na dos a obras ou ser -
vi ços que apre sen tem in dí ci os de ir re gu la ri da des gra -
ves, apon ta dos pelo Tri bu nal de Con tas da União,
cons tan tes do Qu a dro VII, em ane xo, até de li be ra ção
em con trá rio da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMO, e do Con-
gres so Na ci o nal.

§ 1º A ve da ção re fe ri da no ca put abran ge to dos
os pro gra mas de tra ba lho dos Orça men tos Fis cal, da
Se gu ri da de So ci al e de Inves ti men to das es ta ta is, in -
clu si ve as al te ra ções ocor ri das no exer cí cio por meio
de cré di tos adi ci o na is, e a exe cu ção fi nan ce i ra, em
2002, das res pec ti vas des pe sas ins cri tas em Res tos
a Pa gar, no exer cí cio de 2001 e nos an te ri o res.

§ 2º Qu an do não cons tar a in di ca ção de con tra-
tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre chos em pro gra ma
de tra ba lho cons tan te do Qu a dro VII, em ane xo, fica
ve da da a exe cu ção do cré di to or ça men tá rio do sub tí-
tu lo cor res pon den te.

§ 3º A de li be ra ção da Co mis são de que tra ta o
ca put será to ma da com fun da men to em in for ma ções
pres ta das, pelo Tri bu nal de Con tas da União, so bre as 
me di das sa ne a do ras das ir re gu la ri da des apon ta das.

§ 4º O Tri bu nal de Con tas da União e os ór gãos
de con tro le in ter no de cada um dos po de res fa rão o
acom pa nha men to da apli ca ção dos re cur sos nos es -
tri tos ter mos des te ar ti go, cer ti fi can do-se de que ne -
nhum dos con tra tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre-
chos, em que te nham sido apon ta dos in dí ci os de ir re-
gu la ri da des gra ves, re ce bam qua is quer re cur sos or -
ça men tá ri os, in for man do ao Con gres so Na ci o nal as
ile ga li da des even tu al men te ve ri fi ca das, sem pre ju í zo
das pro vi dên ci as ca bí ve is.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 93, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de cen to e ses sen ta e cin co mi lhões, se -
is cen tos e vin te mil re a is, em fa vor do Mi -
nis té rio dos Trans por tes, para os fins
que es pe ci fi ca.

Este avul so con tém os se guin tes do cu men tos:

– Me di da pro vi só ria ori gi nal

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  10 06965    353ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº
1.195/02
– Expo si ção de Mo ti vos nº 531/2002, do Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão
– Ofí cio nº 270/03, da Câ ma ra dos De pu ta dos, en-
ca mi nhan do a ma té ria ao Se na do
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da me di da pro vi só ria
– Pa re cer so bre a me di da pro vi só ria, em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, pro fe ri do no ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos – Re la tor: De pu ta do Gus ta vo Fru et
(PMDB/PR)
– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
– Le gis la ção ci ta da

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 93, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor de
R$165.620.000,00, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, 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 cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$165.620.000,00 (cen to e ses sen ta e cin co mi -
lhões, se is cen tos e vin te mil re a is), em fa vor do Mi nis-
té rio dos Trans por tes, 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 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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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 93, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$165.620.000,00, em fa vor do Mi nis-
té rio dos Trans por tes, para os fins que
es pe ci fi ca.

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, com bi na do com o § 3º do art. 
167 da Cons ti tu i ção, ado ta a se guin te Me di da Pro vi-
só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$165.620.000,00 (cen to e ses sen ta e cin co mi -

lhões, se is cen tos e vin te mil re a is), em fa vor do Mi nis-
té rio dos Trans por tes, para aten der à pro gra ma ção
cons tan te do Ane xo I des ta Me di da Pro vi só ria.

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 de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 3º 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 de zem bro de 2002; 181º da
lnde pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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MENSAGEM Nº 1.195, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 93 de 24 de de-
zem bro de 2002, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$165.620.000,00, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 24 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 531/MP

Bra sí lia, 24 de de zem bro de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

pro pos ta de me di da pro vi só ria que abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$165.620.000,00 (cen to e ses -
sen ta e cin co mi lhões, se is cen tos e vin te mil re a is),
em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes – MT.

2. O cré di to tem o pro pó si to de vi a bi li zar a trans -
fe rên cia, aos es ta dos a se guir dis cri mi na dos, do do -

mí nio de par te da ma lha ro do viá ria fe de ral, cor res-
pon den te a 1.274,0km (um mil, du zen tos e se ten ta e

qua tro qui lô me tros), nos ter mos das dis po si ções con -
ti das na Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro

de 2002, e na Por ta ria – MT nº 766, de 16 de de zem-
bro de 2002:

3. Em con so nân cia com o dis pos to no art. 2º da
Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002, os re cur sos para
acor rer ao cré di to se rão ori un dos ex clu si va men te da
Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co
in ci den te so bre a im por ta ção e a co mer ci a li za ção de
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pe tró leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e seus de ri va-
dos, e ál co ol etí li co com bus tí vel (CIDE).

4. O ple i to, cuja so li ci ta ção foi for ma li za da pelo 
MT por meio dos Ofí ci os nºs 909, 911 e 912, de 23
de de zem bro de 2002, será aten di do me di an te o
can ce la men to de do ta ções or ça men tá ri as do pró-
prio ór gão, não pas sí ve is de uti li za ção no pre sen te
exer cí cio.

5. Nes tas con di ções, e ten do em vis ta a ur gên-
cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de me di da
pro vi só ria, am pa ra da no art. 62, com bi na do com o art. 
167, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te,

PS–GSE nº 270

Bra sí lia, 8 de abril de 2003.

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a V. Exa., a fim de ser sub me ti da à

con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in clu sa Me di da
Pro vi só ria nº 93, de 2002, do Po der Exe cu ti vo, que
“abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor de
R$165.620.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans-
por tes, para os fins que es pe ci fi ca”, con for me o dis -
pos to no art. 62 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 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – Ged del Vi e i ra Lima,
Pri me i ro-Se cre tá rio.
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PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA, EM
SUBSITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA DE PLANOS, 

ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,
PROFERIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB – PR. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, so mos pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
e pela cons ti tu ci o na li da de, ur gên cia e re le vân cia.

No mé ri to, so mos pela apro va ção.
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LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82,
DE 7 DE DEZEMBRO 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju-
ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 2º A União re pas sa rá, nos li mi tes e con di-
ções es ta be le ci dos nes ta Me di da Pro vi só ria, aos
Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral, em de cor rên cia da
trans fe rên cia de do mí nio pre vis ta no art. 1º, por in ter-
mé dio do Mi nis té rio dos Trans por tes, à con ta de do ta-
ção or ça men tá ria pró pria, re cur sos ori un dos da Con -
tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co –
CIDE, de que tra ta a Lei nº 10.336, de 19 de de zem-
bro de 2001, ob ser va dos os li mi tes de mo vi men ta ção
e em pe nho e de pa ga men to.

§ 1º O re pas se de que tra ta o ca put será fe i to
em até dez dias úte is, con ta dos da data da as si na tu ra
do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re
o § 4º do art. 1º.

§ 2º O va lor do re pas se será de R$130.000,00
(cen to e trin ta mil re a is) por qui lô me tro de ro do via fe -
de ral ob je to do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio.

§ 3º A as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia de
do mí nio e o re pas se de que tra ta esta Me di da Pro vi-
só ria fi cam con di ci o na dos à:

I – de cla ra ção pelo Esta do ou pelo Dis tri to Fe -
de ral, na for ma es ta be le ci da pela Advo ca cia-Ge ral
da União, de que to das as des pe sas re a li za das em
ro do vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te, sem con -
vê nio ou com con vê nio em de sa cor do com o pla no
de tra ba lho e de apli ca ção de re cur sos, fo ram efe tu-
a dos por sua con ta e or dem, não cons ti tu in do obri -
ga ção da União;

II – adim plên cia do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral
no que se re fe re ao pa ga men to de dí vi das e de ma is
obri ga ções fi nan ce i ras para com a União, ates ta da
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal;

III – re nún cia em ju í zo a pre ten so ou ale ga do
di re i to em que se fun da a ação, se hou ver, con tra a
União em que se pre ten da o res sar ci men to ou in de-
ni za ção por des pe sas in cor ri das com ro do vi as fe-
de ra is.

§ 4º O re ce bi men to do re pas se a que se re fe re
este ar ti go im pli ca re nún cia a qual quer pre ten so ou
ale ga do di re i to que pos sa exis tir re la ti va men te ao res -
sar ci men to ou in de ni za ção por even tu a is des pe sas
fe i tas em ro do vi as fe de ra is sem con vê nio ou com con -
vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba lho e de
apli ca ção de re cur sos.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 95, DE 2002

Dá nova re da ção ao art. 4º da Lei nº
6.704, de 26 de ou tu bro de 1979, que dis -
põe so bre o se gu ro de cré di to à ex por ta-
ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

Este avul so con tém os se guin tes do cu men tos:

– Me di da Pro vi só ria ori gi nal
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº
1.197/02
– Expo si ção de Mo ti vo nº 327/2002, do Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão
– Ofí cio nº 277/03 da Câ ma ra dos De pu ta dos en ca-
mi nhan do a ma té ria ao  Se na do
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria
– Nota Téc ni ca nº 2/2003, da Con sul to ria de Orça-
men to e Fis ca li za ção Fi nan ce i ra da Câ ma ra dos De -
pu ta dos
– Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos – Re la tor: De pu ta do Her cu la no
Anghi net ti (PPB/MG)
– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
– Le gis la ção ci ta da

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 95, DE 2002

Dá nova re da ção ao art. 4º da Lei nº
6.704, de 26 de ou tu bro de 1979, que dis -
põe so bre o se gu ro de cré di to à ex por ta-
ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.704, de 26 de ou tu bro
de 1979, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 4º A União, por in ter mé dio do
IRB-Bra sil Re, po de rá con ce der ga ran tia da
co ber tu ra dos ris cos co mer ci a is e dos ris cos
po lí ti cos e ex tra or di ná ri os, as su mi dos em
vir tu de do Se gu ro de Cré di to à Expor ta ção,
con for me dis pu ser o re gu la men to des ta Lei.
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§ 1º A ga ran tia de que tra ta este ar ti go
será au to ri za da pelo Mi nis té rio da Fa zen da,
que po de rá de le gar essa com pe tên cia ao
Pre si den te do IRB-Bra sil Re.

§ 2º A União, por in ter mé dio do
IRB-Bra sil Re, po de rá con tra tar ins ti tu i ção
ha bi li ta da a ope rar o Se gu ro de Cré di to à
Expor ta ção, para a exe cu ção de to dos os
ser vi ços re la ci o na dos ao se gu ro de cré di to
à ex por ta ção, in clu si ve aná li se e, quan do for 
o caso, acom pa nha men to das ope ra ções de 
pres ta ção de ga ran ti as de que tra ta este ar -
ti go.” (NR)

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

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 95, DE 2002

Dá nova re da ção ao art. 4º da Lei nº
6.704, de 26 de ou tu bro de 1979, que dis -
põe so bre o se gu ro de cré di to à ex por ta-
ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te Da Re pú bli ca, no uso da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção. ado ta a
se guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º  O art. 4º da Lei nº 6.704. de 26 de ou tu bro
de 1979, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 4º A União, por in ter mé dio do
IRB-Bra sil Re, po de rá con ce der ga ran tia da
co ber tu ra dos ris cos co mer ci a is e dos ris cos
po lí ti cos e ex tra or di ná ri os, as su mi dos em
vir tu de do Se gu ro de Cré di to à Expor ta ção,
con for me dis pu ser o re gu la men to des ta Lei.

§ 1º A ga ran tia de que tra ta este ar ti go
será au to ri za da pelo Mi nis té rio da Fa zen da,
que po de rá de le gar essa com pe tên cia ao
Pre si den te do IRB-Bra sil Re;

§ 2º A União, por in ter mé dio do IRB-Bra-
sil Re, po de rá con tra tar ins ti tu i ção ha bi li ta da a
ope rar o Se gu ro de Cré di to à Expor ta ção, para 
a exe cu ção de to dos os ser vi ços re la ci o na dos
ao se gu ro de cré di to à ex por ta ção, in clu si ve
aná li se e, quan do for o caso, acom pa nha men-
to das ope ra ções de pres ta ção de ga ran ti as de
que tra ta este ar ti go.” (NR)

Art 2º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 26 de de zem 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.

MENSAGEM Nº 1.197, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 95 , de 26 de de -
zem bro de 2002, que “Dá nova re da ção ao art. 4º da
Lei nº 6.704, de 26 de ou tu bro de 1979, que dis põe
so bre o se gu ro de cré di to à ex por ta ção e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MF Nº 327 EM MPV CREDITO EXPORTAÇÃO

Bra sí lia, 20 de de zem 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

pro pos ta de al te ra ção no art. 4º da Lei nº 6.704, de 26
de ou tu bro de 1979, que dis põe so bre o Se gu ro de
Cré di to à Expor ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

2. A al te ra ção pro pos ta ob je ti va con fe rir ao
IRB-Bra sil Re, em nome da União, a com pe tên cia
para, no âm bi to do Se gu ro de cré di to à Expor ta ção,
con tra tar ins ti tu i ção ha bi li ta da a ope rar esse ramo
de se gu ro, com vis tas à exe cu ção de to dos os ser vi-
ços re la ci o na dos ao se gu ro de cré di to, in clu si ve
aná li se e acom pa nha men to das ope ra ções de pres -
ta ção de ga ran ti as con tra ris cos co mer ci a is e ris cos
po lí ti cos e ex tra or di ná ri os, na for ma da Lei nº 6.704,
de 1979.

3. Com efe i to, o mo de lo de se gu ro de cré di to em
vi gor ga nha rá ma i or di na mis mo e efi ciên cia, em fun -
ção de o IRB Bra sil-Re po der vir a atu ar em todo o
pro ces so de co ber tu ra do se gu ro de cré di to, man ti da
a sua com pe tên cia como con ces si o ná rio de ga ran tia
em nome da União.

4. O se gu ro de cré di to à ex por ta ção tem con -
tri bu í do, de for ma efe ti va, para o in cre men to das ex -
por ta ções bra si le i ras, sen do que a al te ra ção que
ora pro po nho a Vos sa Exce lên cia, te nho cer te za,
irá for ta le cer, ain da mais, a con fi an ça que o se tor
ex por ta dor vem de po si tan do no pro du to ofe re ci do
pelo Go ver no.

5. São es sas, Se nhor Pre si den te, em sín te se, as 
ra zões que me le vam a sub me ter à con si de ra ção de
Vos sa Exce lên cia a pre sen te pro pos ta de edi ção de
Me di da Pro vi só ria que al te ra o art. 4º da Lei nº 6.704,
de 26 de ou tu bro de 1979.

Res pe i to sa men te, Pe dro Sam pa io Ma lan.
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PS-GSE nº 277 

Bra sí lia, 9 de abril 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
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 95, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Dá nova re da ção ao art. 4º da Lei nº
6.704, de 26 de ou tu bro de 1979, que dis põe so bre o
se gu ro de cré di to à ex por ta ção e dá ou tras pro vi dên-
ci as”, con for me o dis pos to no art. 62 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 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro Se cre tá rio.

CONSULTORIA DE ORÇAMENTO E
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

Nota Téc ni ca nº 2/2003

Sub sí di os acer ca da ade qua ção or-
ça men tá ria e fi nan ce i ra da Me di da Pro vi-
só ria nº 95, de 26 de zem bro de 2002.

I – Intro du ção

A pre sen te Nota Téc ni ca aten de a de ter mi na-
ção do art. 19 da Re so lu ção nº 1, de 2002, do Con -
gres so Na ci o nal, o qual es ta be le ce: “o ór gão de con -
sul to ria e as ses so ra men to or ça men tá rio da casa a
que per ten cer o Re la tor de me di da pro vi só ria en ca mi-
nha rá aos re la to res e à co mis são, no pra zo de 5 (cin -
co) dias de sua pu bli ca ção, nota téc ni ca com sub sí di-
os acer ca da ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria de 
me di da pro vi só ria”.

Com base no art. 62, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub-
me te ao Con gres so Na ci o nal, por in ter mé dio da Men sa-
gem nº 1.197, de 2002-CN (nº 327/2002, na ori gem), a
Me di da Pro vi só ria nº 95, de 26 de de zem bro de 2002,
que “Dá nova re da ção ao art. 4º da Lei nº 6.704, de 26
de ou tu bro de 1979, que dis põe so bre o se gu ro de cré -
di to à ex por ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as.”

II – Sín te se e as pec tos re le van tes

A MP 95/2002 pro mo ve as se guin tes mo di fi ca-
ções no tex to do art. 4º da Lei nº 6.704/79:

LEI Nº 6.704/79                          MP 95/2002
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Por tan to, além de al guns ajus tes no tex to da lei,
o prin ci pal es co po da MP nº 95/2002 é a in clu são da
pos si bi li da de de con tra ta ção, pela União, de ins ti tu i-
ções que ope rem o Se gu ro de Cré di to à Expor ta ção.
Na prá ti ca, isso re pre sen ta a ter ce i ri za ção de ser vi-
ços de res pon sa bi li da de do IRB-Bra sil Res se gu ros
(IRB-Bra sil Re) para a ini ci a ti va pri va da, o que, de
acor do com a Men sa gem nº 1.197, de 2002-CN, con -
tri bu i rá para di na mi zar a con ces são de cré di to à ex -
por ta ção.

III – Com pa ti bi li da de e
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra

O art. 5º da Re so lu ção nº 1, de 2002 – CN,
que “Dis põe so bre a apre ci a ção, pelo Con gres so
Na ci o nal, das Me di das Pro vi só ri as a que se re fe re
o art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”, re fe re-se da se guin te for ma ao exa me de 
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra: “O exa me
de com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça men tá ria e fi -
nan ce i ra das Me di das Pro vi só ri as abran ge a aná li-
se da re per cus são so bre a re ce i ta ou a des pe sa
pú bli ca da União e da im pli ca ção quan to ao aten di-
men to das nor mas or ça men tá ri as e fi nan ce i ras vi -
gen tes; em es pe ci al a con for mi da de com a Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei
do pla no plu ri a nu al, a Lei de Di re tri zes Orça men tá-
ri as e a lei or ça men tá ria da União.”

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei Com ple-
men tar nº 101/2000), no seu art. 16, § 1º, es ta be le ceu
os se guin tes con ce i tos so bre ade qua ção e com pa ti bi-
li da de fi nan ce i ra e or ça men tá ria:

§ 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 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.

O IRB – Bra sil Re é so ci e da de de eco no mia mis -
ta e, além das ati vi da des de res se gu ro, cos se gu ro e
re tro ces são, man tém sob sua res pon sa bi li da de as
fun ções de re gu la ção e fis ca li za ção do mer ca do res -
se gu ra dor bra si le i ro. Vin cu la da ao Mi nis té rio da Fa-
zen da, a em pre sa cons ta ape nas do or ça men to de in -
ves ti men to das es ta ta is (Uni da de Orça men tá ria
25215).

Os re cur sos para as des pe sas com a con tra ta-
ção das se gu ra do ras e co ber tu ra das ga ran ti as por
par te da União, de que tra tam a MP nº 95/2002, se -
rão pro ve ni en tes do Fun do de Ga ran tia à Expor ta-
ção – FGE. O FGE cons ti tui fun do con tá bil vin cu la-
do ao Mi nis té rio da Fa zen da, e cons ta da Lei Orça -
men tá ria para 2003 (Lei nº 10.640, de 14-1-2003)
com do ta ções de cer ca de R$3,8 mi lhões para “re -
mu ne ra ção de se gu ra do ras pela pres ta ção de ser -
vi ços re fe ren tes ao se gu ro de cré di to á ex por ta ção”
e R$46,3 mi lhões para “co ber tu ra das ga ran ti as
pres ta das pela União nas ope ra ções de se gu ro de
cré di to à ex por ta ção”.

Res sal ta mos, por fim, que a Me di da Pro vi só ria
95/2002 não con tém de ter mi na ção que con tra rie o
dis pos to na le gis la ção em vi gor, em es pe ci al no Pla no
Plu ri a nu al, na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as e na
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Esses são os sub sí di os.

Bra sí lia, fe ve re i ro de 2003. – Wel ling ton Pi -
nhe i ro de Ara ú jo, Con sul tor de Orça men to e Fis -
ca li za ção.

PARECER OFERECIDO À MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 95, DE 2002, PROFERIDO NO PLENÁRIO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO 
À COMISSÃO MISTA DE DEPUTADOS E

SENADORES

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB – MG.
Para emi tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, nos so pa re cer é 
pela cons ti tu ci o na li da de, pelo aten di men to dos pres -
su pos tos de re le vân cia e ur gên cia e, quan to ao mé ri-
to, pela apro va ção do tex to ori gi nal da Me di da Pro vi-
só ria nº 95, de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.704, DE 26 DE OUTUBRO DE 1979

Dis põe so bre o se gu ro de cré di to à
ex por ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 4º O Te sou ro Na ci o nal, atra vés do Insti tu to

de Res se gu ros do Bra sil – IRB, po de rá con ce der
ga ran tia da co ber tu ra dos ris cos de na tu re za po lí ti-
ca e ex tra or di ná ria, bem como dos ris cos de na tu re-
za co mer ci al, as su mi dos em vir tu de de Se gu ro de
Cré di to à Expor ta ção, con for me dis pu ser o re gu la-
men to des ta Lei (Vide Me di da Pro vi só ria nº 95 de
26-12-2002).

Pa rá gra fo úni co. A ga ran tia de que tra ta este ar-
ti go será au to ri za da pelo Mi nis té rio da Fa zen da, que
po de rá de le gar essa com pe tên cia ao Pre si den te do
Insti tu to de Res se gu ros do Bra sil – IRB.
....................................................................................
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 97, DE 2002

Alte ra o art. 26 da Me di da Pro vi só ria
nº 2.192-70, de 24 de agos to de 2001, que
es ta be le ce me ca nis mos ob je ti van do in-
cen ti var a re du ção da pre sen ça do se tor
pú bli co es ta du al na ati vi da de fi nan ce i ra
ban cá ria, dis põe so bre a pri va ti za ção de
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

Este avul so con tem os se guin tes do cu men tos:

– Me di da Pro vi só ria ori gi nal
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº
1.220/2002
– Expo si ção de Mo ti vos no 298/2002, do Mi nis tro de 
Esta do da Fa zen da
– Ofi cio nº 278/2003, da Câ ma ra dos De pu ta dos,
en ca mi nhan do a ma té ria ao Se na do
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria
– Nota Téc ni ca nº 3/2003, da Con sul to ria de Orça-
men to e Fis ca li za ção Fi nan ce i ra da Câ ma ra dos De -
pu ta dos
– Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta de Se na do res e De pu ta dos,
profe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos –
Re la tor: De pu ta do Car los Na der (PFL-RJ)
– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
– Le gis la ção ci ta da

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 97, DE 2002

Alte ra o art. 26 da Me di da Pro vi só ria
nº 2.192-70, de 24 de agos to de 2001, que

es ta be le ce me ca nis mos ob je ti van do in-
cen ti var a re du ção da pre sen ça do se tor
pú bli co es ta du al na ati vi da de fi nan ce i ra
ban cá ria, dis põe so bre a pri va ti za ção de
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 26 da Me di da

Pro vi só ria nº 2.192-70, de 24 de agos to de 2001, pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 26. .................................................
Pa rá gra fo úni co. ...................................
..............................................................
II – a pe na li da de pre vis ta no in ci so I

será co bra da pelo pe río do de seis me ses,
con ta dos a par tir da no ti fi ca ção, pela União,
do des cum pri men to, e sem pre ju í zo das de -
ma is co mi na ções pac tu a das nos con tra tos
de re fi nan ci a men to;

III – no caso de cum pri men to in te gral
das me tas men ci o na das nos in ci sos I e II do 
art. 2º da Lei nº 9.496, de 11 de se tem bro
de 1997, não se apli ca a pe na li da de pre vis-
ta nes te ar ti go, e o Esta do ou Dis tri to Fe de-
ral será con si de ra do adim plen te para to dos
os de ma is efe i tos; e

IV – a ava li a ção que con clua pelo des -
cum pri men to das me tas e com pro mis sos,
re fe ri dos no in ci so I des te pa rá gra fo, po de rá
ser re vis ta pelo Mi nis tro de Esta do da Fa-
zen da, para to dos os efe i tos, à vis ta de jus ti-
fi ca ti va fun da men ta da pelo Esta do ou Dis tri-
to Fe de ral.” (NR)

Art. 2º Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos an -
te ri or men te à edi ção des ta Me di da Pro vi só ria que en-
con trem fun da men to nos cri té ri os fi xa dos no pa rá gra fo
úni co do art. 26 da Me di da Pro vi só ria nº 2.192-70, de
24 de agos to de 2001, na sua nova re da ção.

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

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 97, DE 2002

Alte ra o art. 26 da Me di da Pro vi só ria
nº 2.192-70, de 24 de agos to de 2001, que
es ta be le ce me ca nis mos ob je ti van do in-
cen ti var a re du ção da pre sen ça do se tor
pú bli co es ta du al na ati vi da de fi nan ce i ra
ban cá ria, dis põe so bre a pri va ti za ção de
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, 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. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 26 da Me di da
Pro vi só ria nº 2.192-70, de 24 de agos to de 2001,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Pa rá gra fo úni co. ...................................
..............................................................
II – a pe na li da de pre vis ta no in ci so I

será co bra da pelo pe río do de seis me ses,
con ta dos a par tir da no ti fi ca ção, pela União,
do des cum pri men to, e sem pre ju í zo das de -
ma is co mi na ções pac tu a das nos con tra tos
de re fi nan ci a men to;

III – no caso de cum pri men to in te gral
das me tas men ci o na das nos in ci sos I e II do 
art. 2º da Lei nº 9.496, de 1997, não se apli -
ca a pe na li da de pre vis ta nes te ar ti go, e o
Esta do ou Dis tri to Fe de ral será con si de ra do
adim plen te para to dos os de ma is efe i tos; e

IV – a ava li a ção que con clua pelo des -
cum pri men to das me tas e com pro mis sos,
re fe ri dos no in ci so I des te pa rá gra fo, po de rá
ser re vis ta pelo Mi nis tro de Esta do da Fa-
zen da, para to dos os efe i tos, à vis ta de jus ti-
fi ca ti va fun da men ta da pelo Esta do ou Dis tri-
to Fe de ral.” (NR)

Art. 2º Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
an te ri or men te à edi ção des ta Me di da Pro vi só ria que
en con trem fun da men to nos cri té ri os fi xa dos no pa rá-
gra fo úni co do art. 26 da Me di da Pro vi só ria nº
2.192-70, de 2001, na sua nova re da ção.

Art. 3º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 27 de de zem 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.

MENSAGEM Nº 1.220, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 97, de 27 de de -
zem bro de 2002, que “Alte ra o art. 26 da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.192-70, de 24 de agos to de 2001, que es -
ta be le ce me ca nis mos ob je ti van do in cen ti var a re du-
ção da pre sen ça do se tor pú bli co es ta du al na ati vi da-
de fi nan ce i ra ban cá ria, dis põe so bre a pri va ti za ção de 
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 27 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MF Nº 298 EM MPV ALT ART. 26 MPV 2.192-70

Bra sí lia, 29 de no vem 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

pro pos ta de edi ção de me di da pro vi só ria vi san do al -

te rar o art. 26 da Me di da Pro vi só ria nº 2.192-70, de 24 
de agos to de 2001, e “Esta be le ce me ca nis mos ob je ti-
van do in cen ti var a re du ção da pre sen ça do se tor pú -
bli co es ta du al na ati vi da de fi nan ce i ra ban cá ria, dis-
põe so bre a pri va ti za ção de ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

2. As al te ra ções ora pro pos tas têm o ob je ti vo
pre cí puo de adap tar re fe ri do ar ti go, tor nan do-o tec ni-
ca men te mais ade qua do.

3. Na for ma atu al, a ava li a ção que con clua pelo
des cum pri men to das me tas a que se re fe rem os in ci-
sos I e II do art. 22 da Lei nº 9.496, de 11 de se tem bro
de 1997, re la ti vas aos gra mas de Re es tru tu ra ção e
Ajus te Fis cal dos Esta dos, não pode ser re vis ta pelo
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, po den do pre ju di car
Esta dos que in cor re ram no des cum pri men to por fa to-
res exó ge nos ao seu con tro le. Por ou tro lado, aque les
que cum pri ram as me tas es sen ci a is (re la ti vas ci ta dos
in ci sos I e II) e de i xa ram de cum prir as me tas ou com -
pro mis sos aces só ri os, pre vis tos de ma is in ci sos do
art. 22 da Lei nº 9.496, de 1997, não po de rão go zar de 
to dos os di re i tos e ga ran ti as pre vis tos nos con tra tos e
le gis la ção que in te gram o re fi nan ci a men to sob a égi -
de da Lei nº 9.496, de 1997. 

4. Para cor ri gir a dis tor ção apon ta da, é ne ces sá-
rio: (a) al te rar o in ci so III do art. 26, a de que o Esta do
seja con si de ra do adim plen te, para to dos os efe i tos,
em re la ção às me tas e com pro mis sos es ta be le ci dos
no art. 22 da Lei nº 9.496, de 1997; (b) in clu ir o in ci so
IV, a fim de es ta be le cer a prer ro ga ti va do Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da de re ver a ava li a ção que con clua
pelo des cum pri men to de me tas e com pro mis sos, à
vis ta de jus ti fi ca ti va fun da men ta da pelo Esta do, para
que este pos sa go zar de to dos os di re i tos e ga ran ti as
pre vis tos nos con tra tos e Ie gis la ção que in te gram o
re fi nan ci a men to sob a égi de da Lei nº 9.496, de 1997;
e (c) con va li dar os pra ti ca dos em con so nân cia com as 
re fe ri das al te ra ções.

5. A ur gên cia e re le vân cia da me di da se jus ti fi-
cam em ra zão da di fí cil si tu a ção fi nan ce i ra por que
pas sam as uni da des fe de ra das que, ape sar de cum -
pri rem as me tas fis ca is ini ci a is, são con si de ra das ina -
dim plen tes por não te rem con se gui do cum prir me tas
aces só ri as, vi a bi li zan do a uti li za ção de ga ran ti as e di -
re i tos pre vis tos na le gis la ção.

6. São es sas, Se nhor Pre si den te, em sín te se, as 
ra zões que me le vam a sub me ter à de cla ra ção de
Vos sa Exce lên cia a pre sen te pro pos ta de edi ção de
Me di da Pro vi só ria que al te ra o art. 26 da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.192-70, 2001.

Res pe i to sa men te, – Pe dro Sam pa io Ma lan.
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 PS-GSE nº 278

Bra sí lia, 9 de abril de 2003

Pri me i ro Se cre tá rio
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
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser sub -

me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in clu sa
Me di da Pro vi só ria nº 97, de 2002, do Po der Exe cu ti vo,
que “Alte ra o art. 26 da Me di da Pro vi só ria nº 2.192-70,
de 24 de agos to de 2001, que es ta be le ce me ca nis mos
ob je ti van do in cen ti var a re du ção da pre sen ça do se tor
pú bli co es ta du al na ati vi da de fi nan ce i ra ban cá ria, dis -
põe so bre a pri va ti za ção de ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e
dá ou tras pro vi dên ci as”, con for me o dis pos to no art. 62 
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 32, de 2001.

Aten ci o sa men te,  – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima.

Nota Téc ni ca nº 3/2003

Sub sí di os acer ca da ade qua ção or-
ça men tá ria e fi nan ce i ra da Me di da Pro vi-
só ria nº 97, de 27 de zem bro de 2002.

I – Intro du ção

A pre sen te Nota Téc ni ca aten de a de ter mi na ção
do art. 19 da Re so lu ção nº 1, de 2002, do Con gres so Na -
ci o nal, o qual es ta be le ce: “o ór gão de con sul to ria e as-
ses so ra men to or ça men tá rio da casa a que per ten cer o
re la tor de me di da pro vi só ria en ca mi nha rá aos re la to res e 
à co mis são, no pra zo de 5 (cin co) dias de sua pu bli ca ção,
nota téc ni ca com sub sí di os acer ca da ade qua ção fi nan-
ce i ra or ça men tá ria de me di da pro vi só ria”.

Com base no art. 62, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te ao Con gres so Na ci o nal, por in ter mé dio da Men -
sa gem nº 1.220, de 2002-CN. (nº 298/2002, na ori -
gem), a Me di da Pro vi só ria nº 97, de 27 de de zem bro
de 2002, que “al te ra o art. 26 da Me di da Pro vi só ria nº
2.192-70, de 24 de agos to de 2001, que es ta be le ce
me ca nis mos ob je ti van do in cen ti var a re du ção da pre -
sen ça do se tor pú bli co es ta du al na ati vi da de fi nan ce i-
ra ban cá ria, dis põe so bre a pri va ti za ção de ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras e dá ou tras pro vi dên ci as.”

II – Sín te se e Aspec tos Re le van tes

A MP nº 97/2002 faz ajus tes e acres cen ta dis po-
si ti vos ao pro ces so de re fi nan ci a men to de dí vi das
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, ocor ri do a par tir de
1997. Esse pro ces so teve iní cio com o ad ven to da Lei
nº 9.496, de 11 de se tem bro de 1997, que es ta be le-
ceu cri té ri os para o re fi nan ci a men to e as sun ção de
dí vi das pela União.

De acor do com art. 2º da Lei nº 9.496/97, os en -
tes que ade ris sem ao re fi nan ci a men to, de ve ri am ado -
tar um Pro gra ma de Re es tru tu ra ção e de Ajus te Fis -
cal, con ten do me tas ou com pro mis sos quan to aos se -
guin tes itens:

“Art. 2º. .................................................
I – dí vi da fi nan ce i ra em re la ção à re ce-

i ta lí qui da real – RLR;
II – re sul ta do pri má rio, en ten di do como 

a di fe ren ça en tre as re ce i tas e des pe sas
não fi nan ce i ras;

III – des pe sas com fun ci o na lis mo pú bli co;
IV – ar re ca da ção de re ce i tas pró pri as;
V – pri va ti za ção, per mis são ou con-

ces são de ser vi ços pú bli cos, re for ma ad mi-
nis tra ti va e pa tri mo ni al;

VI – des pe sas de in ves ti men to em re-
la ção à RLR.”

O não cum pri men to das me tas pac tu a das im -
pli ca ria as se guin tes san ções:
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”Art. 3º . .................................................
§ 6º A não ob ser vân cia das me tas e

com pro mis sos es ta be le ci dos no de cre to (ile -
gí vel) con tra tos de fi nan ci a men to, a subs ti-
tu i ção dos en car gos fi nan ce i ros men ci o na-
dos nes te ar ti go pelo cus to mé dio de cap ta-
ção da dí vi da mo bi liá ria fe de ral, acres ci do
de um por cen to ao ano, e na ele va ção em
qua tro pon tos per cen tu a is do com pro me ti-
men to es ta be le ci do com base no art. 5º”.

Pos te ri or men te, a MP nº 2.192-70/2001, au to ri-
zou a for ma li za ção de adi ti vos aos con tra tos de re fi-
nan ci a men to, fle xi bi li zan do as pe na li da des an tes
men ci o na das, e acres cen tan do que os es ta dos ou
DF es ta ri am isen tos de san ção caso cum pris se in te-
gral men te as me tas de re la ção dí vi da fi nan ce i-
ra/RLR e de su pe rá vit pri má rio pre vis tas res pec ti va-
men te nos in ci sos I e II do art. 2º da Lei nº 9.496/97:

“Art. 26. Fica a União au to ri za da, até 31 de ou tu bro
de 2001, a for ma li zar adi ti vo aos con tra tos fir ma dos com
base na Lei nº 9.496, de 1997, de modo a fle xi bi li zar a
pe na li da de pre vis ta no § 6º do art. 3º da re fe ri da lei.

Pa rá gra fo úni co. Na apli ca ção do dis pos to no ca put
de ve rão ser ob ser va das as se guin tes con di ções:

I – o des cum pri men to das me tas e com pro mis sos
fis ca is, de fi ni dos nos Pro gra mas de Ajus te Fis cal, im pli-
ca rá a im pu ta ção, a tí tu lo de amor ti za ção ex tra or di ná ria
exi gi da jun ta men te com a pres ta ção de vi da, de va lor
cor res pon den te a vin te e cin co cen té si mos por cen to da
Re ce i ta Lí qui da Real – RLR da Uni da de da Fe de ra ção,
mé dia men sal, por meta não cum pri da;

II – a pe na li da de pre vis ta no in ci so I será co bra-
da pelo pe río do de seis me ses, con ta dos a par tir da
no ti fi ca ção, pela União, do des cum pri men to, e sem
pre ju í zo das de ma is co mi na ções pac tu a das nos con -
tra tos de re fi nan ci a men to; e

III – no caso de cum pri men to in te gral das me tas
men ci o na das nos in ci sos I e II do art. 2º da Lei nº
9.496, de 1997, não se apli ca a pe na li da de pre vis ta
nes te ar ti go.”

A MP nº 97/2002, ora em aná li se, tem por ob je ti-
vo, ini ci al men te, pro mo ver al guns ajus tes na re da ção
do in ci so III do art. 26 aci ma, de modo a es cla re cer
que o cum pri men to das me tas de re la ção dí vi da fi-
nan ce i ra/RLR e de su pe rá vit pri má rio tor na o ente
adim plen te para to dos os efe i tos:

”III – no caso de cum pri men to in te gral das me -
tas men ci o na das nos in ci sos I e II do art. 2º da Lei nº
9.496, de 1997, não se apli ca a pe na li da de pre vis ta
nes te ar ti go, e o Esta do ou Dis tri to Fe de ral será con -
si de ra do adim plen te para to dos os de ma is efe i tos;”
(Gri fos nos sos)

De acor do com a Men sa gem Pre si den ci al, que
en ca mi nhou a MP, essa mo di fi ca ção se faz ne ces sá-
ria para evi tar que os en tes que cum pri ram as me tas
es sen ci a is, mas de i xa ram de aten der às me tas ou

com pro mis sos aces só ri os, não se jam pre ju di ca dos
em re la ção aos di re i tos e ga ran ti as pre vis tos nos con -
tra tos e le gis la ção que in te gram o re fi nan ci a men to
das dí vi das.

A MP nº 97 in clui tam bém novo in ci so ao art. 26
da MP nº 2.192-70/2001, com a se guin te re da ção:

“IV – a ava li a ção que con clua pelo des cum pri-
men to das me tas e com pro mis sos, re fe ri dos no in ci so
I des te pa rá gra fo, po de rá ser re vis ta pelo Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, para to dos os efe i tos, à vis ta de
jus ti fi ca ti va fun da men ta da pelo Esta do ou Dis tri to Fe -
de ral.“(Gri fos nos so)

Esse dis po si ti vo per mi te que o Mi nis tro da Fa-
zen da re a va lie os as pec tos que de ter mi na ram o des -
cum pri men to das me tas para evi tar que fa lhas me ra-
men te for ma is, ou alhe i as ao con tro le do ente, pre ju-
di quem sua con di ção de adim plên cia.

III – Com pa ti bi li da de e Ade qua ção
Orça men tá ria e Fi nan ce i ra

O art. 5º da Re so lu ção nº 1, de 2002 – CN, que
“Dis põe so bre a apre ci a ção, pelo Con gres so Na ci o-
nal, das Me di das Pro vi só ri as a que se re fe re o art. 62
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
re fe re-se da se guin te for ma ao exa me de ade qua ção
or ça men tá ria e fi nan ce i ra: “O exa me de com pa ti bi li-
da de e ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra das Me -
di das Pro vi só ri as abran ge a aná li se da re per cus são
so bre a re ce i ta ou a des pe sa pú bli ca da União e da
im pli ca ção quan to ao aten di men to das nor mas or ça-
men tá ri as e fi nan ce i ras vi gen tes; em es pe ci al a con -
for mi da de com a Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a lei do pla no plu ri a nu al, a lei de di re tri-
zes or ça men tá ri as e a lei or ça men tá ria da União.”

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei Com ple-
men tar nº 101/2000), no seu art. 16, § 1º, es ta be le ceu
os se guin tes con ce i tos so bre ade qua ção e com pa ti bi-
li da de fi nan ce i ra or ça men tá ria:

”§ 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 se guin 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.

Os ajus tes de que tra ta a Me di da Pro vi só ria nº
97, de 2002, in ci dem es pe ci fi ca men te so bre as con -
se qüên ci as do des cum pri men to de me tas acor da das
no âm bi to dos pro gra mas de ajus te fis cal dos Esta dos
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e do DF, cons tan tes dos con tra tos de re fi nan ci a men to
fir ma dos ao am pa ro da Lei nº 9.496/97.

No caso em aná li se, não se vis lum bra acrés ci-
mo de des pe sas ou re du ção de re ce i ta pú bli ca fe de-
ral. Ve ri fi ca mos, ain da, que a MP nº 97/2002 não con -
tém de ter mi na ção que con tra rie o dis pos to na le gis la-
ção em vi gor, em es pe ci al no Pla no Plu ri a nu al, na Lei
de Di re tri zes Orça men tá ri as e na Lei de Res pon sa bi-
li da de Fis cal.

Esses são os sub sí di os.

Bra sí lia,  de fe ve re i ro de 2003. – Wel ling ton Pi -
nhe i ro de Ara ú jo, Con sul tor de Orça men to e Fis ca li-
za ção Fi nan ce i ra.

Pa re cer So bre a Me di da Pro vi só ria, em Subs ti-
tu i ção à Co mis são Mis ta de Se na do res e De pu ta dos,
Pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. CARLOS NADER (PFL-RJ. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
nos so pa re cer é pelo aten di men to dos pres su pos tos
de ur gên cia e re le vân cia da Me di da Pro vi só ria nº 97,
de 2002, e, no mé ri to, pela sua apro va ção.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce cri té ri os para a con so li-
da ção, a as sun ção e o re fi nan ci a men to,
pela União, da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria e
ou tras que es pe ci fi ca, de res pon sa bi li da-
de dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

....................................................................................
Art. 2º O Pro gra ma de Re es tru tu ra ção e de

Ajus te Fis cal, além dos ob je ti vos es pe cí fi cos para
cada uni da de da Fe de ra ção, con te rá, obri ga to ri a-
men te, me tas ou com pro mis sos quan to a:

I – dí vi da fi nan ce i ra em re la ção à Re ce i ta Lí qui-
da Real – RLR;

II – re sul ta do pri má rio, en ten di do como a di fe-
ren ça en tre as re ce i tas e des pe sas não fi nan ce i ras;

III – des pe sas com fun ci o na lis mo pú bli co;
IV – ar re ca da ção de re ce i tas pró pri as;
V – pri va ti za ção, per mis são ou con ces são de ser -

vi ços pú bli cos, re for ma ad mi nis tra ti va e pa tri mo ni al;
VI – des pe sas de in ves ti men to em re la ção à

RLR.
Pa rá gra fo úni co. Enten de-se como re ce i ta lí qui-

da real, para os efe i tos des ta lei, a re ce i ta re a li za da
nos doze me ses an te ri o res no mês ime di a ta men te
an te ri or àque le em que se es ti ver apu ran do, ex clu í-
das as re ce i tas pro ve ni en tes de ope ra ções de cré di to,
de ali e na ção de bens, de trans fe rên ci as vo lun tá ri as
ou de do a ções re ce bi das com o fim es pe cí fi co de
aten der des pe sas de ca pi tal e, no caso dos es ta dos,
as trans fe rên ci as aos mu ni cí pi os por par ti ci pa ções
cons ti tu ci o na is e le ga is.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.192-70,
DE 24  DE AGOSTO DE 2001

Esta be le ce me ca nis mos ob je ti van-
do in cen ti var a re du ção da pre sen ça do
se tor pú bli co es ta du al na ati vi da de fi nan-
ce i ra ban cá ria, dis põe so bre a pri va ti za-
ção de ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 26. Fica a União au to ri za da, até 31 de de -

zem bro de 2001, a for ma li zar adi ti vo aos con tra tos fir -
ma dos com base na Lei nº 9.496, de 1997, de modo a
fle xi bi li zar a pe na li da de pre vis ta no § 6º do art. 3º da
re fe ri da lei.

Pa rá gra fo úni co. Na apli ca ção do dis pos to no
ca put de ve rão ser ob ser va das as se guin tes con di-
ções:

I – o des cum pri men to das me tas e com pro mis sos
fis ca is, de fi ni dos nos Pro gra mas de Ajus te Fis cal, im pli-
ca rá a im pu ta ção, a tí tu lo de amor ti za ção ex tra or di ná ria
exi gi da jun ta men te com a pres ta ção de vi da, de va lor
cor res pon den te a vin te e cin co cen té si mos por cen to da
Re ce i ta Lí qui da Real – RLR, da Uni da de da Fe de ra ção,
mé dia men sal, por meta não cum pri da;

II – a pe na li da de pre vis ta no in ci so I será co bra-
da pelo pe río do de seis me ses, con ta dos a par tir da
no ti fi ca ção, pela União, do des cum pri men to, e sem
pre ju í zo das de ma is co mi na ções pac tu a das nos con -
tra tos de re fi nan ci a men to; e

III – no caso de cum pri men to in te gral das me tas
men ci o na das nos in ci sos I e II do art. 20 da Lei nº
9.496, de 1997, não se apli ca a pe na li da de pre vis ta
nes te ar ti go.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 98, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de ses sen ta e três mi lhões, cen to e oi ten-
ta mil re a is, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca.

Este avul so con tém os se guin tes do cu men tos:

– Me di da Pro vi só ria ori gi nal
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº
1.222/02
– Expo si ção de Mo ti vos nº 540/2002, do Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão
– Ofí cio nº 271/03 da Câ ma ra dos De pu ta dos en ca-
mi nhan do a ma té ria ao Se na do
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria
– Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos – Re la tor: De pu ta do Anto nio Car los
Men des Tha me (PMDB/PR) 
– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
– Le gis la ção ci ta da

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 98, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$63.180.000,00, em fa vor do Mi nis té-
rio dos Trans por tes, para os fins que es -
pe ci fi ca.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$63.180.000,00 (ses sen ta e três mi lhões, cen to
e oi ten ta mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos Trans-
por tes, 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 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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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 98, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$63.180.000,00, em fa vor do Mi nis té-
rio dos Trans por tes, para os fins que es -
pe ci fi ca.

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, com bi na do com o § 3º do art. 
167 da Cons ti tu i ção, ado ta a se guin te me di da pro vi-
só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$63.180.000,00 (ses sen ta e três mi lhões, cen to

e oi ten ta mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos Trans -
por tes, para aten der à pro gra ma ção cons tan te do
Ane xo I des ta me di da pro vi só ria.

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 de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta me di da pro vi só ria.

Art. 3º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 27 de de zem 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.
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MENSAGEM Nº 1.222, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de-

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas
Exce lên ci as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 98 , de
27 de de zem bro de 2002, que “Abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$63.180.000,00, em fa vor
do Mi nis té rio dos Trans por tes, para os fins que es -
pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 27 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 540/MP

Bra sí lia, 27 de de zem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

pro pos ta de Me di da Pro vi só ria que abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$63.180.000,00 (ses sen ta e
três mi lhões, cen to e oi ten ta mil re a is), em fa vor do
Mi nis té rio dos Trans por tes – MT.

2. O cré di to, cuja so li ci ta ção foi for ma li za da pelo
Mi nis té rio dos Trans por tes por in ter mé dio do Ofí cio nº 
915/SE/MT, de 26 de de zem bro de 2002, tem o pro -
pó si to de vi a bi li zar ao Esta do do Pa ra ná a trans fe rên-
cia do do mí nio de par te da ma lha ro do viá ria fe de ral,
cor res pon den te a 486,0 km (qua tro cen tos e oi ten ta e
seis qui lô me tros), nos ter mos das dis po si ções con ti-
das na Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro de
2002, e na Por ta ria – MT nº 766, de 16 de de zem bro
de 2002, e em suas al te ra ções.

3. Em con so nân cia com o dis pos to no art. 2º
da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002, os re cur sos
para acor rer ao cré di to se rão ori un dos ex clu si va-
men te da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co in ci den te so bre a im por ta ção e a co-
mer ci a li za ção de pe tró leo e seus de ri va dos, gás
na tu ral e seus de ri va dos, e ál co ol etí li co com bus tí-
vel (CIDE), me di an te o can ce la men to par ci al de
do ta ções do Órgão, não pas sí ve is de uti li za ção no
pre sen te exer cí cio.

4. Nes sas con di ções, e ten do em vis ta a ur gên-
cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Me di da
Pro vi só ria, am pa ra da no art. 62, com bi na do com o
art. 167, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te,

PS-GSE nº 271 

Bra sí lia, 8 de abril 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
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 98, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$63.180.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca”, con for me o
dis pos to no art. 62 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 32, de
2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro–Se cre tá rio.
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PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA, 
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA DE

PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO, PROFERIDO NO PLENÁRIO

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES
THAME (PSDB – SP. Para emi tir pa re cer. Sem re -

vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a me di da pro vi-
só ria aten de aos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de
re levân cia e ur gên cia. Qu an to à ques tão da ade -
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria, tam bém são
pres su pos tos ple na men te aten di dos, ra zão pela
qual nos ma ni fes ta mos, quan to ao mé ri to, pela
sua apro va ção.
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LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82,
DE 07 DE DEZEMBRO 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju-
ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 2º A União re pas sa rá, nos li mi tes e con di-
ções es ta be le ci dos nes ta Me di da Pro vi só ria, aos
Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral, em de cor rên cia da
trans fe rên cia de do mí nio pre vis ta no art. 1º, por in-
ter mé dio do Mi nis té rio dos Trans por tes, à con ta de
do ta ção or ça men tá ria pró pria, re cur sos ori un dos da
Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co
– CIDE, de que tra ta a Lei nº 10.336, de 19 de de-
zem bro de 2001, ob ser va dos os li mi tes de mo vi-
men ta ção e em pe nho e de pa ga men to.

§ 1º O re pas se de que tra ta o ca put será fe i to em 
até dez dias úte is, con ta dos da data da as si na tu ra do
ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re o §
4º do art. 1º

§ 2º O va lor do re pas se será de R$130.000,00
(cen to e trin ta mil re a is) por qui lô me tro de ro do via fe -
de ral ob je to do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio.

§ 3º A as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia de
do mí nio e o re pas se de que tra ta esta Me di da Pro vi-
só ria fi cam con di ci o na dos à:

– de cla ra ção pelo Esta do ou pelo Dis tri to Fe de-
ral, na for ma es ta be le ci da pela Advo ca cia-Ge ral da
União, de que to das as des pe sas re a li za das em ro do-
vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te, sem con vê nio
ou com con vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba-
lho e de apli ca ção de re cur sos, fo ram efe tu a dos por
sua con ta e or dem, não cons ti tu in do obri ga ção da
União;

II – adim plên cia do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral
no que se re fe re ao pa ga men to de dí vi das e de ma is
obri ga ções fi nan ce i ras para com a União, ates ta da
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal;

III – re nún cia em ju í zo a pre ten so ou ale ga do di -
re i to em que se fun da a ação, se hou ver, con tra a
União em que se pre ten da o res sar ci men to ou in de ni-
za ção por des pe sas in cor ri das com ro do vi as fe de ra is.

§ 4º O re ce bi men to do re pas se a que se re fe re
este ar ti go im pli ca re nún cia a qual quer pre ten so ou
ale ga do di re i to que pos sa exis tir re la ti va men te ao res -
sar ci men to ou in de ni za ção por even tu a is des pe sas

fe i tas em ro do vi as fe de ra is sem con vê nio ou com con -
vê nio em de sa cor do com o pi a no de tra ba lho e de
apli ca ção de re cur sos.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 99, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va-
lor de trin ta e oito mi lhões, ses sen ta e
qua tro mil re a is, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, para os fins que es-
pe ci fi ca.

Este avulso contém os seguintes documentos:

–    Me di da Pro vi só ria ori gi nal
–   Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº
1.224/02
– Expo si ção de Mo ti vos nº 542/2002, do Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão
– Ofi cio nº 272/03 da Câ ma ra dos De pu ta dos en ca-
mi nhan do a ma té ria ao Se na do
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria
– Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, pro fe ri-
do no Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos – Re la tor: De pu ta do Anto-
nio Car los Pan nun zio
(PSDB/SP)
– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
-Le gis la ção ci ta da

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 99, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.064.000,00, em fa vor do Mi nis té-
rio dos Trans por tes, 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 cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$38.064.000,00 (trin ta e oito mi lhões, ses sen ta e
qua tro mil re a is) , em fa vor do Mi nis té rio dos Trans-
por tes, 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 anu la ção par ci al de
da 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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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 99, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.064.000,00, em fa vor do Mi nis té-
rio dos Trans por tes, para os fins que es -
pe ci fi ca.

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, com bi na do com o § 3º do art. 
167, da Cons ti tu i ção, ado ta a se guin te me di da pro vi-
só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.064.000.00 (trin ta e oito mi lhões, ses sen ta e

qua tro mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por-
tes, para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo
I des ta me di da pro vi só ria.

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 de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta me di da pro vi só ria.

Art. 3º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 30 de de zem 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.
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MENSAGEM Nº 1.224, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 99, de 30 de de -
zem bro de 2002, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$38.064.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 542/MP

Bra sí lia, 27 de de zem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

pro pos ta de Me di da Pro vi só ria que abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$38.064.000,00 (trin ta e oito
mi lhões, ses sen ta e qua tro mil re a is), em fa vor do Mi -
nis té rio dos Trans por tes – MT.

2. O cré di to, cuja so li ci ta ção foi for ma li za da pelo
Mi nis té rio dos Trans por tes por in ter mé dio do Ofi cio nº 
924/SE/MT, de 27 de de zem bro de 2002, tem o pro -
pó si to de vi a bi li zar ao Esta do do Espí ri to San to a
trans fe rên cia do do mí nio de par te da ma lha ro do viá-
ria fe de ral, cor res pon den te a 292,8 km (du zen tos e
no ven ta e dois qui lô me tros e oi to cen tos me tros), nos
ter mos das dis po si ções con ti das na Me di da Pro vi só-
ria nº 82, de 7 de de zem bro de 2002, e na Por ta ria –
MT nº 766, de 16 de de zem bro de 2002, e em suas al -
te ra ções.

3. Em con so nân cia com o dis pos to no art. 2º
da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002, os re cur sos
para acor rer ao cré di to se rão ori un dos ex clu si va-
men te da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co in ci den te so bre a im por ta ção e a co-
mer ci a li za ção de pe tró leo e seus de ri va dos, gás
na tu ral e seus de ri va dos, e ál co ol etí li co com bus tí-
vel (CIDE), me di an te o can ce la men to par ci al de
do ta ções do Órgão, não pas sí ve is de uti li za ção no
pre sen te exer cí cio.

4. Nes sas con di ções, e ten do em vis ta a ur gên-
cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Me di da
Pro vi só ria, am pa ra da no art. 62, com bi na do com o
art. 167, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te,

PS-GSE nº 272

Bra sí lia, 8 de abril 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
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 99, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.064.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca.”, con for me o
dis pos to no art. 62 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 32, de
2001.

Aten ci o sa men te,  De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro Se cre tá rio.

07004 Qu in ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL392     



PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA EM
SUBSTITUIÇÃO A COMISSÃO MISTA DE
PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO, PROFERIDO NO PLENÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. ANTO NIO CAR LOS PAN NUN ZIO (Para
emi tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, exa mi nan do re al-

men te a me di da pro vi só ria e a men sa gem en vi a da
pelo Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, ve ri fi ca-se o aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia.

Qu an to à ade qua ção fi nan ce i ra, tam bém está
ple na men te ga ran ti da, uma vez que já ha via pre vi são
na Lei Orça men tá ria apro va da.

E, no mé ri to, so mos fa vo rá ve is a sua apro va ção.
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LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82,
DE 7 DE DEZEMBRO 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju-
ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º A União re pas sa rá, nos li mi tes e con di-

ções es ta be le ci dos nes ta Me di da Pro vi só ria, aos
Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral, em de cor rên cia da
trans fe rên cia de do mí nio pre vis ta no art. 1º, por in ter-
mé dio do Mi nis té rio dos Trans por tes, à con ta de do ta-
ção or ça men tá ria pró pria, re cur sos ori un dos da Con -
tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co –
CIDE, de que tra ta a Lei nº 10.336, de 19 de de zem-
bro de 2001, ob ser va dos os li mi tes de mo vi men ta ção
e em pe nho e de pa ga men to.

§ 1º O re pas se de que tra ta o ca put será fe i to
em até dez dias úte is, con ta dos da data da as si na tu ra
do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re
o § 4º do art. 1º

§ 2º O va lor do re pas se será de R$130.000,00
(cen to e trin ta mil re a is) por qui lô me tro de ro do via fe -
de ral ob je to do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio.

§ 3º A as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia de
do mí nio e o re pas se de que tra ta esta Me di da Pro vi-
só ria fi cam con di ci o na dos à:

I – de cla ra ção pelo Esta do ou pelo Dis tri to Fe de-
ral, na for ma es ta be le ci da pela Advo ca cia-Ge ral da
União, de que to das as des pe sas re a li za das em ro do-
vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te, sem con vê nio
ou com con vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba-
lho e de apli ca ção de re cur sos, fo ram efe tu a dos por
sua con ta e or dem, não cons ti tu in do obri ga ção da
União;

II – adim plên cia do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral
no que se re fe re ao pa ga men to de dí vi das e de ma is
obri ga ções fi nan ce i ras para com a União, ates ta da
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal;

III – re nún cia em ju í zo a pre ten so ou ale ga do di -
re i to em que se fun da a ação, se hou ver, con tra a
União em que se pre ten da o res sar ci men to ou in de ni-
za ção por des pe sas in cor ri das com ro do vi as fe de ra is.

§ 4º O re ce bi men to do re pas se a que se re fe re
este ar ti go im pli ca re nún cia a qual quer pre ten so ou
ale ga do di re i to que pos sa exis tir re la ti va men te ao res -
sar ci men to ou in de ni za ção por even tu a is des pe sas
fe i tas em ro do vi as fe de ra is sem con vê nio ou com con -

vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba lho e de
apli ca ção de re cur sos.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 100, DE 2002

Alte ra as Leis nºs 8.248, de 23 de
ou tu bro de 1991, 8.387, de 30 de de zem-
bro de 1991, e 10.176, de 11 de ja ne i ro de
2001, dis pon do so bre a ca pa ci ta ção e
com pe ti ti vi da de do se tor de tec no lo gia
da in for ma ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Este avul so con tém os se guin tes do cu men tos:

- Me di da Pro vi só ria ori gi nal
- Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº
1.225/2002.
- Expo si ção de Mo ti vos nº 57/2002, dos Mi nis tros de 
Esta do do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio e
da Ciên cia e Tec no lo gia
- Ofí cio nº 279/2003, da Câ ma ra dos De pu ta dos, en -
ca mi nhan do a ma té ria ao Se na do
- Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria
- Nota Téc ni ca nº 12/2003, da Con sul to ria de Orça-
men to, Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral
_Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta de Se na do res e De pu ta dos,
pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.....
– Re la tor: De pu ta do Gus ta vo Fru et (PMDB – PR)... 
- Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
- Le gis la ção ci ta da

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 100, DE 2002

Alte ra as Leis nºs 8.248, de 23 de
ou tu bro de 1991, 8.387, de 30 de de zem-
bro de 1991, e 10.176, de 11 de ja ne i ro de
2001, dis pon do so bre a ca pa ci ta ção e
com pe ti ti vi da de do se tor de tec no lo gia
da in for ma ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 4º e 11 da Lei nº 8.248, de 23 de

ou tu bro de 1991, pas sam a vi go rar com as se guin tes
al te ra ções:

“Art. 4º ...................................................
..............................................................
§ 5º o dis pos to no § 1ºA, a par tir de 1º

de ja ne i ro de 2003, não se apli ca às uni da-
des de pro ces sa men to di gi ta is de pe que na
ca pa ci da de ba se a das em mi cro pro ces sa do-
res, de va lor até R$11.000,00 (onze mil re a-
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is) , as qua is pas sa rão a usu fru ir do be ne fí-
cio da isen ção do Impos to So bre os Pro du-
tos Indus tri a li za dos -IPI, de 1º de ja ne i ro até 
31 de de zem bro de 2003 e, a par tir des sa
data, fica con ver ti do em re du ção do im pos-
to, ob ser va dos os se guin tes per cen tu a is:

I – re du ção de no ven ta e cin co por
cen to do im pos to de vi do, de 1º de ja ne i ro
até 31 de de zem bro de 2004;

II – re du ção de no ven ta por cen to do
im pos to de vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de
de zem bro de 2005;

III – re du ção de se ten ta por cen to do
im pos to de vi do, de 1º de ja ne i ro de 2006 até 
31 de de zem bro de 2009, quan do será ex-
tin to.”(NR)

“Art. 11. .................................................
..............................................................
§ 13. Para as em pre sas be ne fi ciá ri as,

na for ma do § 5º do art. 4º, fa bri can tes de
uni da des de pro ces sa men to di gi ta is de pe-
que na ca pa ci da de ba se a das em mi cro pro-
ces sa do res, de va lor até R$11.000,00 (onze 
mil re a is), e ex clu si va men te so bre o fa tu ra-
men to bru to de cor ren te da co mer ci a li za ção
des ses pro du tos no mer ca do in ter no, os
per cen tu a is para in ves ti men tos es ta be le ci-
dos nes te ar ti go fi cam re du zi dos em cin-
qüen ta por cen to.

§ 14. A par tir de 2004, o Po der Exe cu-
ti vo po de rá al te rar o per cen tu al de re du ção
men ci o na do no § 13, con si de ran do os in-
ves ti men tos em pes qui sa e de sen vol vi men-
to re a li za dos, bem como o cres ci men to da
pro du ção em cada ano ca len dá rio.” (NR)

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.387, de 30 de de-
zem bro de 1991, pas sa a vi go rar acres ci do dos se-
guin tes pa rá gra fos:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
§ 13. Para as em pre sas be ne fi ciá ri as,

fa bri can tes de uni da des de pro ces sa men to
di gi ta is de pe que na ca pa ci da de ba se a das
em mi cro pro ces sa do res, de va lor até
R$11.000,00 (onze mil re a is), e ex clu si va-
men te so bre o fa tu ra men to bru to de cor ren te
da co mer ci a li za ção des ses pro du tos no
mer ca do in ter no, os per cen tu a is para in ves-
ti men tos es ta be le ci dos nes te ar ti go se rão
re du zi dos em cin qüen ta por cen to, a par tir

de 1º de ja ne i ro de 2003 até 31 de de zem-
bro de 2009.

§ 14. A par tir de 2004, o Po der Exe cu-
ti vo po de rá al te rar o per cen tu al de re du ção
men ci o na do no § 13, con si de ran do os in-
ves ti men tos em pes qui sa e de sen vol vi men-
to re a li za dos, bem como o cres ci men to da
pro du ção em cada ano ca len dá rio.” (NR)

Art. 3º O art. 11 da Lei nº 10.176, de 11 de ja -
ne i ro de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin-
te pa rá gra fo úni co:

“Art. 11. .................................................
Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti-

go, a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, não se
apli ca às uni da des de pro ces sa men to di gi ta-
is de pe que na ca pa ci da de ba se a das em mi -
cro pro ces sa do res, de va lor até R$11.000,00 
(onze mil re a is), as qua is pas sa rão a usu fru-
ir do be ne fí cio da isen ção do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI até 31 de de -
zem bro de 2005 e, a par tir des sa data, fica
con ver ti do em re du ção de oi ten ta e cin co
por cen to do im pos to de vi do, de 1º de ja ne i-
ro de 2006 até 31 de de zem bro de 2009,
quan do será ex tin to.” (NR)

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 100, DE 2002

Alte ra as Leis nºs 8.248, de 23 de
ou tu bro de 1991, 8.387, de 30 de de zem-
bro de 1991, e 10.176, de 11 de ja ne i ro de
2001, dis pon do so bre a ca pa ci ta ção e
com pe ti ti vi da de do se tor de tec no lo gia
da in for ma ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te me di da pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Os arts. 4º e 11 da Lei nº 8.248, de 23 de
ou tu bro de 1991, pas sam a vi go rar com as se guin te
al te ra ções:

“Art. 4º ..................................................
..............................................................
§ 5º O dis pos to no § 1º A, a par tir de

1º de ja ne i ro de 2003, não se apli ca às uni -
da des de pro ces sa men to di gi ta is de pe que-
na ca pa ci da de ba se a das em mi cro pro ces-
sa do res, de va lor até R$11.000,00 (onze mil 
re a is), as qua is pas sa rão a usu fru ir do be-
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ne fí cio da isen ção do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos – IPI, de 1º de ja ne i ro
até 31 de de zem bro de 2003 e, a par tir des -
sa data, fica con ver ti do em re du ção do im -
pos to, ob ser va dos os se guin tes per cen tu a is:

I – re du ção de no ven ta e cin co por
cen to do im pos to de vi do, de 1º de ja ne i ro
até 31 de de zem bro de 2004;

II – re du ção de no ven ta por cen to do im pos to
de vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de 2005;

III – re du ção de se ten ta por cen to do im pos to
de vi do, de 1º de ja ne i ro de 2006 até 31 de de zem bro
de 2009, quan do será ex tin to.” (NR)

“Art. 11. .................................................
..............................................................
“§ 13. Para as em pre sas be ne fi ciá ri as,

na for ma do § 5º do art. 4º, fa bri can tes de
uni da des de pro ces sa men to di gi ta is de pe-
que na ca pa ci da de ba se a das em mi cro pro-
ces sa do res, de va lor até R$11.000,00 (onze 
mil re a is), e ex clu si va men te so bre o fa tu ra-
men to bru to de cor ren te da co mer ci a li za ção
des ses pro du tos no mer ca do in ter no, os
per cen tu a is para in ves ti men tos es ta be le ci-
dos nes te ar ti go fi cam re du zi dos em cin-
quen ta por cen to.

§ 14. A par tir de 2004, o Po der Exe cu-
ti vo po de rá al te rar o per cen tu al de re du ção
men ci o na do no § 13, con si de ran do os in-
ves ti men tos em pes qui sa e de sen vol vi men-
to re a li za dos, bem como o cres ci men to da
pro du ção em cada ano ca len dá rio,” (NR)

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.387, de 30 de de-
zem bro de 1991, pas sa a vi go rar acres ci do dos se-
guin tes pa rá gra fos:

§ 13. Para as em pre sas be ne fi ciá ri as,
fa bri can tes de uni da des de pro ces sa men to
di gi ta is de pe que na ca pa ci da de ba se a das
em mi cro pro ces sa do res, de va lor até
R$11.000,00 (onze mil re a is), e ex clu si va-
men te so bre o fa tu ra men to bru to de cor ren te
da co mer ci a li za ção des ses pro du tos no
mer ca do in ter no, os per cen tu a is para in ves-
ti men tos es ta be le ci dos nes te ar ti go se rão
re du zi dos em cin quen ta por cen to, a par tir
de 1º de ja ne i ro de 2003 até 31 de de zem-
bro de 2009.

§ 14. A par tir de 2004, o Po der Exe cu-
ti vo po de rá al te rar o per cen tu al de re du ção
men ci o na do no § 13, con si de ran do os in-

ves ti men tos em pes qui sa e de sen vol vi men-
to re a li za dos, bem como o cres ci men to da
pro du ção em cada ano ca len dá rio.” (NR)

Art. 3º O art. 11 da Lei nº 10.176, de 11 de ja -
ne i ro de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin-
te pa rá gra fo úni co:

“Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti-
go, a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, não se
apli ca às uni da des de pro ces sa men to di gi ta-
is de pe que na ca pa ci da de ba se a das em mi -
cro pro ces sa do res de va lor até R$11.000,00
(onze mil re a is), as qua is pas sa rão a usu fru-
ir do be ne fí cio da isen ção do Impos to So bre
os Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI até 31 de
de zem bro de 2005 e, a par tir des sa data,
fica con ver ti do em re du ção de oi ten ta e cin -
co por cen to do im pos to de vi do, de 1º de ja -
ne i ro de 2006 até 31 de de zem bro de 2009,
quan do será ex tin to.” (NR)

Art. 4º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 30 de de zem 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.

MENSAGEM Nº 1.255, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 62 da Cons ti tu i ção Fe de-

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 100 , de 30 de
de zem bro de 2002, que “Alte ra as Leis nºs 8.248, de
23 de ou tu bro de 1991, 8.387, de 30 de de zem bro de
1991, e 10.176, de 11 de ja ne i ro de 2001, dis pon do
so bre a ca pa ci ta ção e com pe ti ti vi da de do se tor de
tec no lo gia da in for ma ção, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E.M.I. nº 57/MDIC/MCT

Bra sí lia, 26 de de zem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Di ri gi mo-nos a Vos sa Exce lên cia a res pe i to do

Pro je to de Lei que visa a in cre men tar a pro du ção de
mi cro com pu ta do res, apro fun dar o pro ces so de di gi ta-
li za ção da so ci e da de e, com isso, con tri bu ir para a di -
mi nu i ção das de si gual da des im plí ci tas na ex clu são
di gi tal.

A Tec no lo gia da Infor ma ção é es tra té gi ca para o 
de sen vol vi men to do País e está cada vez mais pre-
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sen te nos di ver sos se to res da ati vi da de eco nô mi ca e
no co ti di a no do ci da dão. E de ter mi nan te da efi ciên cia
da pro du ção, como tam bém con fe re no vas fun ções a
bens tra di ci o na is e fa ci li ta a sua uti li za ção.

Além dis so, pos sui um ca rá ter no dal, ou seja, in -
ter li ga de for ma si nér gi ca os pon tos cru ci a is das vá ri-
as ca de i as pro du ti vas, apre sen tan do gran de ca pa ci-
da de de ir ra di a ção por toda a eco no mia dos avan ços
ob ti dos.

A im por tân cia da ado ção de me di das que vi sem
à am pli a ção do aces so à Tec no lo gia da Infor ma ção
re si de não só nos be ne fí ci os eco nô mi cos como tam -
bém no am plo im pac to so ci al, que ad vém da di gi ta li-
za ção da so ci e da de bra si le i ra, pro por ci o nan do mais
au to no mia, li ber da de e opor tu ni da des de dis se mi na-
ção da co mu ni ca ção, for ma ção e in for ma ção pela po -
pu la ção.

No Bra sil, em bo ra a taxa de cres ci men to do
mer ca do de mi cro com pu ta do res pes so a is (PCs) es-
te ja aci ma da mé dia mun di al, esse avan ço mu i to pro -
va vel men te se dá em fun ção da pe que na base ins ta-
la da: os cer ca de 10 mi lhões de com pu ta do res exis -
ten tes no Bra sil equi va lem a apro xi ma da men te 6% da 
po pu la ção. Des ses, duas ter ças par tes se en con tram
em em pre sas.

A in dús tria na ci o nal de PCs está mu i to aquém
do seu po ten ci al. A pro du ção anu al, de pou co mais de 
três mi lhões de uni da des, ain da não é com pa tí vel
com as ne ces si da des nem com o por te da eco no mia
bra si le i ra.

Os fa bri can tes de PCs ins ta la dos no País apre -
sen ta ram a Vos sa Exce lên cia. em ja ne i ro do ano cor -
ren te, uma pro pos ta de au men to de com pe ti ti vi da de
do se tor. A mo ti va ção foi a de re du zir a par ti ci pa ção
do de no mi na do mer ca do cin za nes te seg men to e me -
lho rar as con di ções para que os fa bri can tes na ci o na is
pos sam con cor rer nes te mer ca do.

Os su ces si vos en ten di men tos en tre ór gãos do
Go ver no Fe de ral e o se tor pro du ti vo le vou à ela bo ra-
ção des ta pro pos ta.

Se gun do da dos do Inter na ti o nal Data Cor po ra ti on
– IDC, ins ti tu to de pes qui sa que vem acom pa nhan do o
de sem pe nho do se tor no País há vá ri os anos, o mer ca-
do cin za tem apre sen ta do par ti ci pa ção ele va da e cres -
cen te no Bra sil. Atu al men te, cer ca de dois ter ços dos
mi cro com pu ta do res co mer ci a li za dos no País se ri am
ad qui ri dos no mer ca do in for mal. De um mer ca do to tal
de 3,6 mi lhões de uni da des/ano, ape nas 1,3 mi lhão se -
ri am pro du zi dos de modo re gu lar.

Ade ma is, a aná li se da evo lu ção do mer ca do
cin za per mi te pre ver seu cres ci men to para além
dos atu a is 62%, sen do este um dos mo ti vos que
jus ti fi cam as me di das para ele var a com pe ti ti vi da-
de do se tor. Um com pu ta dor ad qui ri do no mer ca do
cin za cus ta em tor no de 30% a me nos do que
aque le com pra do no mer ca do for mal, em ra zão do
não re co lhi men to de tri bu tos. Ou tro fa tor que es ti-
mu la esta prá ti ca é a re la ti va fa ci li da de com que
com po nen tes, par tes e pe ças de mi cro com pu ta do-
res en tram ile gal men te no País.

O cha ma do mer ca do cin za não de sa pa re ce rá,
pois é da pró pria na tu re za do seg men to de PCs a pul -
ve ri za ção da pro du ção. O que tem ocor ri do é que no
Bra sil a in for ma li da de che gou a um ní vel ex tra or di na-
ri a men te ele va do, com ten dên cia a au men tar.

O ta ma nho do mer ca do in for mal tem sig ni fi ca ti-
vas im pli ca ções na es ca la de pro du ção, com re fle xos
no pre ço dos com pu ta do res e na com po si ção do mer -
ca do. Obser va-se que a par ti ci pa ção nas ven das to ta-
is, em 2000, dos cin co ma i o res fa bri can tes nos EUA
foi de 61,6% e no Mé xi co de 73,5%, en quan to no Bra -
sil este per cen tu al foi de 22,4%.

Esta si tu a ção, as so ci a da a eva são de di vi sas e
de tri bu tos, traz efe i tos in de se já ve is à eco no mia, pois
tor na oci o sas as plan tas in dus tri a is ins ta la das no
País e de ses ti mu la no vos in ves ti men tos do se tor.

Uma ação efe ti va para re ver ter este qua dro
deve in clu ir a de so ne ra ção da pro du ção e co mer ci a li-
za ção des ses pro du tos no País: o com ba te à in for ma-
li da de e ao des ca mi nho; bem como me di das de es tí-
mu lo à di gi ta li za ção da so ci e da de. É nes te sen ti do
que foi ela bo ra da a pre sen te pro pos ta.

O con jun to de me di das ora sub me ti das à con si-
de ra ção de Vos sa Exce lên cia en vol ve a con ces são
de be ne fí ci os re la ti vos ao Impos to So bre Pro du tos
Indus tri a li za dos IPI e à obri ga to ri e da de de in ves ti-
men tos em Pes qui sa e De sen vol vi men to – P&D in ci-
den tes obre a pro du ção na ci o nal e co mer ci a li za ção
de PCs.

A Lei nº 8.248, de 23 de ou tu bro de 1991, com a
re da ção dada pela Lei nº 10.176, de 11 de ja ne i ro de
2001 es ta be le ceu a isen ção do IPI para o ano de
2000 e a co bran ça pro gres si va so bre a in dus tri a li za-
ção dos bens de in for má ti ca e au to ma ção pro du zi dos
no País até o li mi te da re du ção de 70%, a ser atin gi do
em 2006. Ago ra, pro põe-se, para a pro du ção e PCs,
re to mar a isen ção para o ano de 2003 e a par tir de en -
tão, a pro gres si vi da de da in ci dên cia do im pos to atin -
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gin do-se a re du ção de 70% no ano de 2009. Para os
PCs pro du zi dos nas re giões de in fluên cia da Su dam,
da Su de ne e da re gião Cen tro-Oes te fo ram to ma das
pro vi dên ci as no mes mo sen ti do atra vés de al te ra ção
na Lei nº 10.176 de 2001, sen do man ti do o li mi te da
re du ção em 85%.

Deve ser ob ser va do que a re du ção do IPI re pre-
sen ta rá di mi nu i ção do mon tan te de re cur sos des ti na-
dos ao Fun do Ver de Ama re lo, mas sem re fle xos na
re ce i ta tri bu tá ria fe de ral. A Lei nº 13.332, de 19 de de -
zem bro de 2001, que ins ti tu iu me ca nis mos de fi nan ci-
a men to para pro gra mas de ciên cia e tec no lo gia, em
seu art. 5º de ter mi na que a par ce la de vi da à União da
re ce i ta es ti ma da de ar re ca da ção do IPI in ci den te so -
bre os pro du tos be ne fi ci a dos com os in cen ti vos fis ca-
is da Lei nº 10.176, de 2001, seja des ti na da ao Pro -
gra ma de Estí mu lo à Inte gra ção Uni ver si da-
de-Empre sa para o Apo io à Ino va ção.

Assim, au to ma ti ca men te, re du ções que ve nham a 
ocor rer na re ce i ta da União, em vir tu de da im ple men ta-
ção do ora pro pos to, te rão a cor res pon den te re du ção
na des pe sa or ça da para o re fe ri do Pro gra ma.

Para fa zer jus aos be ne fí ci os fis ca is pre vis tos
nas Leis nº 3.248, de 23 de ou tu bro de 1991 e nº
8.387, de 30 de de zem bro de 1991, as em pre sas têm
que cum prir o Pro ces so Pro du ti vo Bá si co – PPB e in -
ves tir em Pes qui sa e De sen vol vi men to – P&D, no mí -
ni mo 5%, do seu fa tu ra men to bru to des con ta dos os
im pos tos, re du zi dos pro gres si va men te con for me o
dis pos to nas men ci o na das leis.

Nes te par ti cu lar, pro põe-se uma re du ção li ne ar
de 50% em to dos os per cen tu a is das obri ga ções pre-
vis tas para in ves ti men to em P&D, sen do que os Mi -
nis té ri os do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or – MDIC e da Ciên cia e Tec no lo gia – MCT fa -
rão o acom pa nha men to dos vo lu mes in ves ti dos em
P&D po den do al te rar para mais ou para me nos este
per cen tu al de re du ção.

Com a im ple men ta ção des tas me di das, pre-
vê-se um sig ni fi ca ti vo in cre men to da fa bri ca ção
na ci o nal de PCs em fun ção da am pli a ção do mer -
ca do for mal, da de so ne ra ção da pro du ção, dos ga -
nhos de es ca la, da re du ção dos pre ços, do es tí mu-
lo à co mer ci a li za ção e da ma i or agre ga ção de va -
lor lo cal. Ao mes mo tem po es pe ra-se a re to ma da e
mes mo a am pli a ção dos ní ve is de re cur sos apli ca-
dos em P&D.

A im ple men ta ção de tal ação se faz por meio de
al te ra ção dos arts. 4º e 11 da Lei nº 8.248, de 1991 e

do art. 2º da Lei nº 8.387, de 30 de de zem bro de 1991, 
am bos com re da ção dada pela Lei nº 10.176, de
2001.

Soma-se a es tas pro vi dên ci as a pro pos ta, no
âm bi to da Câ ma ra de Co mér cio Exte ri or – CAMEX,
de al te ra ção das alí quo tas do Impos to so bre a Impor-
ta ção – II pra ti ca das no Bra sil para com po nen tes, par-
tes e pe ças da ca de ia pro du ti va do mi cro com pu ta dor
e do pró prio pro du to fi nal, para a an te ci pa ção ime di a-
ta da Ta ri fa Exter na Co mum – TEC, pre vis ta para vi -
go rar em 2006.

Atu an do-se na es tru tu ra de cus to da pro du ção
de PCs e re du zin do-se a pro te ção ta ri fá ria à in dús tria
na ci o nal do bem pro du zi do, fi cam es ta be le ci das as
con di ções para a re du ção do pre ço fi nal ao con su mi-
dor es pe ra da em mais de 15%, que si to fun da men tal
para dar com pe ti ti vi da de ao se tor fren te ao mer ca do
cin za.

Cons ci en tes da im por tân cia do tema para a
eco no mia e dos be ne fí ci os para o con su mi dor, de ci di-
mos sub me ter a Vos sa Exce lên cia o pre sen te Pro je to
de Lei, su ge rin do sua trans for ma ção em Me di da Pro -
vi só ria, dada a re le vân cia e ur gên cia da ma té ria.

Res pe i to sa men te, – Ser gio Sil va do Ama ral,
Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men to de Indús tria
e Co mér cio Exte ri or – Ro nal do Mota Sar den berg,
Mi nis tro de Esta do da Ciên cia e Tec no lo gia.

PS-GSE nº 279

Bra sí lia, 9 de abril 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
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser
sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 100, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Alte ra as Leis nºs 8.248, de 23 de ou -
tu bro de 1991, 6.387, de 30 de de zem bro de 1991, e
10.176, de 11 de ja ne i ro de 2001, dis pon do so bre a
ca pa ci ta çao e com pe ti ti vi da de do se tor de tec no lo gia
da in for ma ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.”, con for me o
dis pos to no art. 62 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 32, de
2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.
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NOTA TÉCNICA Nº 12, de 2003

Sub sí di os para a apre ci a ção da Me-
di da Pro vi só ria nº 100, de 30 de de zem-
bro de 2002, que “Alte ra as Leis nºs
8.248, de 23 de ou tu bro de 1991, 8.387, de 
30 de de zem bro de 1991 e 10.176, de 11
de ja ne i ro de 2001, dis pon do so bre a ca -
pa ci ta ção e com pe ti ti vi da de do se tor de
tec no lo gia da in for ma ção e dá ou tras
pro vi dên ci as”, quan to à ade qua ção fi-
nan ce i ra e or ça men tá ria.

So li ci tan te: Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMO.

I – Intro du ção

A pre sen te Nota Téc ni ca aten de à de ter mi na-
ção cons tan te do art. 19 da Re so lu ção nº 1, de 2002,
do Con gres so Na ci o nal, que es ta be le ce, ip sis ver bis:

“Art. 19. O ór gão de con sul to ria e as-
ses so ra men to or ça men tá rio da Casa a que
per ten cer o Re la tor de Me di da Pro vi só ria
en ca mi nha rá aos Re la to res e à Co mis são,
no pra zo de 5 (cin co) dias de sua pu bli ca-
ção, nota téc ni ca com sub sí di os acer ca da
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria de
Me di da Pro vi só ria.”

Com base no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na -
ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº 100, de 30 de de zem bro
de 2002, que “Alte ra as Leis nºs 8.248, de 23 de ou tu-
bro de 1991, 8.387, de 30 de de zem bro de 1991, e
10.176, de 11 de ja ne i ro de 2001, dis pon do so bre a
ca pa ci ta ção e com pe ti ti vi da de do se tor de tec no lo gia
de in for ma ção, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

A Me di da Pro vi só ria es ten de van ta gens e be ne-
fí ci os fis ca is re la ti vos à isen ção do Impos to de Pro du-
tos Indus tri a li za dos para em pre sas de de sen vol vi-
men to ou pro du ção de bens e ser vi ços de in for má ti ca
e au to ma ção que in ves ti rem em ati vi da des de pes qui-
sa e de sen vol vi men to em tec no lo gia da in for ma ção e
para em pre sas que pro du zam bens de in for má ti ca e
au to ma ção nas re giões de in fluên cia da Su dam, da
Su de ne e da re gião Cen tro-Oes te.

II – Da ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria

O caso ora em tela tra ta-se de Re nún cia de Re -
ce i ta por se re fe rir a uma re du ção de alí quo ta de ca-
rá ter não ge ral, di ri gi da es pe ci fi ca men te para um
gru po de ter mi na do de con tri bu in tes¹.

A Lei Com ple men tar nº 101/00 (Lei de Res pon-
sa bi li da de Fis cal) de ter mi na que para que seja efe tu-
a da uma re nún cia de re ce i ta se jam es ti ma dos seus
im pac tos or ça men tá ri os, e es ses im pac tos es te jam
pre vis tos no or ça men to ou que se jam im ple men ta das
me di das para com pen sar es ses efe i tos, an tes da vi -
gên cia da re fe ri da Re nún cia². Po rém, o § 3º do art 14
da Lei Com ple men tar nº 101/00 ex ce tua as al te ra-
ções de alí quo tas dos Impos tos de Impor ta ção,
Expor ta ção, Impos to de Pro du tos Indus tri a li za do e 
Impos to so bre Ope ra ções Fi nan ce i ras dos di ta mes
do dis pos to no ca put do re fe ri do ar ti go³.

A Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para o Orça -
men to de 2003 de ter mi na que as al te ra ções da le gis-
la ção tri bu tá ria, in clu si ve me di das pro vi só ri as e pro je-
tos de lei, obe de çam fi el men te o dis pos to no art. 14
da LC nº 101/00.

O Pro je to de Lei nº 60, 2002-CN, que se trans -
for mou na Lei nº 1.640/2003 (Lei de Orça men to Anu al
do Exer cí cio de 2003 – LOA 2003), trou xe nas suas
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in for ma ções com ple men ta res5 os mon tan tes con so li-
da dos das pre vi sões das Re nún ci as de Re ce i ta que
es ta ri am con tem pla das nos cál cu los do mon tan te to -
tal de re ce i tas da LOA 20036, que tra zem como Re -
nún ci as do Impos to de Pro du tos Indus tri a li za dos, vin -
cu la das a ope ra ções in ter nas, o mon tan te de
R$4.231.606.424,00. Ato con tí nuo, ao ana li sar mos os 
prin ci pa is be ne fí ci os tri bu tá ri os con ce di dos, ve ri fi ca-
mos que exis te um mon tan te de R$1.530.000.000,00
pre vis to para o Se tor de Infor má ti ca. Ao ana li sar mos
a me to do lo gia uti li za da para o cál cu lo dos be ne fí ci os
con ce di dos, ve ri fi ca mos que os mes mos só con tem-
pla vam a le gis la ção exis ten te na épo ca (que pre via
re du ção de alí quo ta, não isen ção do IPI).

A Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al nº 57,
do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia e do Mi nis tro de 
Esta do do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or, não traz de mons tra ti vo de im pac to no or ça-
men to (no que pese não ha ver obri ga to ri e da de le gal)
e de cla ra que “...deve ser ob ser va do que a re du ção
do IPI re pre sen ta rá di mi nu i ção do mon tan te de re cur-
sos des ti na dos ao Fun do Ver de Ama re lo, mas sem
re fle xos so bre a re ce i ta tri bu tá ria fe de ral ...”

A in for ma ção pres ta da na Expo si ção de Mo ti vos
pa re ce de di fí cil con fir ma ção e con ce i tu al men te equi -
vo ca da. Apar tar re cur sos de um Fun do Orça men tá rio
(o Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e
Tec no ló gi co7) dos re cur sos Orça men tá ri os é tec ni ca-
men te ques ti o ná vel, e não fo ram apre sen ta das es ti-
ma ti vas con fiá ve is de au men tos de ar re ca da ção des -
se Fun do em de cor rên cia das me di das im ple men ta-
das. Ao ava li ar mos as op ções da das pela Lei nº
10.176/01, ve ri fi ca mos que a con tra par ti da a ser ofe -
re ci da pe los be ne fi ciá ri os da isen ção con ce di da não
é ex clu si va men te o de pó si to de va lo res no Fun do Na -
ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co8,
o que di fi cul ta a com pro va ção de que os va lo res te ri-
am com pen sa ções fi nan ce i ras equi va len tes aos be-
ne fí ci os con ce di dos.

¹ Ver FERNANDES, Jor ge Ulis ses Ja coby. Res pon sa bi li da de Fis -
cal. Belo Ho ri zon te: Ed. Del Rey, 2001. pp. 287-289.
² 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 Orça 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 ar t.
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 Orça 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.
³ Lei Com ple men tar nº 101/2000:
“Art. 14. .....................................
§ 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.” Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988:
“Art. 153. Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos so bre:
I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro du tos na ci o na is ou na ci o-
na li za dos;
III – ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za;
IV – pro du tos in dus tri a li za dos;
V – ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro, ou re la ti vas a tí tu los
ou va lo res mo bi liá ri os;
VI – pro pri e da de ter ri to ri al ru ral;
VII – gran des for tu nas, nos ter mos de lei com ple men tar.
§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das as con di ções e os 
li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar as alí quo tas dos im pos tos
enu me ra dos nos in ci sos I, II, IV e V.”
4 Lei nº 10.524/02
5 Em aten ção ao dis pos to no in ci so II do art. 50 da LC nº 101/00.
6 Vol. 1, item VIII, pp. 4670-4674.
7 Cri a do pela Lei nº 8.172/91, al te ra da pela Lei nº 10.197/01
8 Lei nº 8.248/91, al te ra da pela Lei nº 10.176/01: “Art. 11. Para fa -
zer jus aos be ne fí ci os pre vis tos no art. 4º des ta Lei, as em pre sas
de de sen vol vi men to ou pro du ção de bens e ser vi ços de in for má ti-
ca e au to ma ção de ve rão in ves tir, anu al men te, em ati vi da des de
pes qui sa e de sen vol vi men to em tec no lo gia da in for ma ção a se -
rem re a li za das no País, no mí ni mo cin co por cen to de seu fa tu ra-
men to bru to no mer ca do in ter no, de cor ren te da co mer ci a li za ção
de bens e ser vi ços de in for má ti ca, de du zi dos os tri bu tos cor res-
pon den tes a tais co mer ci a li za ções, bem como o va lor das aqui si-
ções de pro du tos in cen ti va dos na for ma des ta Lei, con for me pro -
je to ela bo ra do pe las pró pri as em pre sas, a par tir da apre sen ta ção
da pro pos ta de pro je to de que tra ta o § 1º do art. 4º.
§ 1º No mí ni mo dois vír gu la três por cen to do fa tu ra men to bru to
men ci o na do no ca put des te ar ti go de ve rão ser apli ca dos como
se gue:
I – me di an te con vê nio com cen tros ou ins ti tu tos de pes qui sa ou
en ti da des bra si le i ras de en si no, ofi ci a is ou re co nhe ci das, cre den-
ci a dos pelo co mi tê de que tra ta o § 5º des te ar ti go, de ven do, nes -
te caso, ser apli ca do per cen tu al não in fe ri or a um por cen to;
II – me di an te con vê nio com cen tros ou ins ti tu tos de pes qui sa ou
en ti da des bra si le i ras de en si no, ofi ci a is ou re co nhe ci das, com
sede ou es ta be le ci men to prin ci pal si tu a do nas re giões de in fluên-
cia da Su dam, da Su de ne e da re gião Cen tro-Oes te, ex ce tu a da a 
Zona Fran ca de Ma na us, cre den ci a dos pelo co mi tê de que tra ta o 
§ 5º des te ar ti go, de ven do, nes te caso, ser apli ca do per cen tu al
não in fe ri or a zero vír gu la oito por cen to;
III – sob a for ma de re cur sos fi nan ce i ros, de po si ta dos tri mes tral-
men te no Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec-
no ló gi co – FNDCT, cri a do pelo De cre to-Lei nº 719, de 31 de ju lho
de 1969, e res ta be le ci do pela Lei nº 8.172, de 18 de ja ne i ro de
1991, de ven do, nes te caso, ser apli ca do per cen tu al não in fe ri or a
zero vír gu la cin co por cen to.”
9 § 1º do art. 1º da LC nº 101/00:
§ 1º A res pon sa bi li da de na ges tão fis cal pres su põe a ação pla ne-
ja da e trans pa ren te, em que se pre vi nem ris cos e cor ri gem des vi-
os ca pa zes de afe tar o equi lí brio das con tas pú bli cas, me di an te o
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cum pri men to de me tas de re sul ta dos en tre re ce i tas e des pe sas e 
a obe diên cia a li mi tes e con di ções no que tan ge a re nún cia de re -
ce i ta, ge ra ção de des pe sas com pes so al, da se gu ri da de so ci al e
ou tras, dí vi das con so li da da e mo bi liá ria, ope ra ções de cré di to, in -
clu si ve por an te ci pa ção de re ce i ta, con ces são de ga ran tia e ins -
cri ção em Res tos a Pa gar.
10  arts. 11 e 12 da LC nº 101/00:
Art 11 Cons ti tu em re qui si tos es sen ci a is da res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal a ins ti tu i ção, pre vi são e efe ti va ar re ca da ção de to -
dos os tri bu tos da com pe tên cia cons ti tu ci o nal do ente da Fe de ra-
ção.
Art. 12 As pre vi sões de re ce i ta ob ser va rão as nor mas téc ni cas e
le ga is, con si de ra rão os efe i tos das al te ra ções na le gis la ção, da
va ri a ção do ín di ce de pre ços, do cres ci men to eco nô mi co ou de
qual quer ou tro fa tor re le van te e se rão acom pa nha das de de-
mons tra ti vo de sua evo lu ção nos úl ti mos três anos, da pro je ção
para os dois se guin tes àque le a que se re fe ri rem, e da me to do lo-
gia de cál cu lo e pre mis sas uti li za das.

Res sal ta mos que a LC nº 101/00 es ta be le ce
que a res pon sa bi li da de na ges tão fis cal pres su põe a 
ação pla ne ja da e trans pa ren te, em que se pre vi nem
ris cos e cor ri gem des vi os ca pa zes de afe tar o equi lí-
brio das con tas pú bli cas me di an te o cum pri men to
de me tas de re sul ta dos emre re ce i tas e des pe sas9
e que, tam bém, con si de ra que cons ti tu em re qui si tos
es sen ci a is da res pon sa bi li da de na ges tão fis cal a
ins ti tu i ção, pre vi são e efe ti va ar re ca da ção de to dos
os tri bu tos da com pe tên cia cons ti tu ci o nal do ente da 
Fe de ra ção, e que as pre vi sões de re ce i ta ob ser va-
rão as nor mas téc ni cas e le ga is10.

Cum pre, tam bém, des ta car que na atu al fase
da exe cu ção fis cal e or ça men tá ria não é apro pri a do
fa lar em re nún ci as ou aber tu ra de cré di tos cal ça dos
em pos sí ve is su pe rá vits fis ca is fu tu ros. Con se qüen-
te men te, caso não ocor ram su pe rá vits e a im ple-
men ta ção da me di da pro pos ta gere re du ção de re-
ce i tas de IPI, para que se jam ob ti dos os re sul ta dos
fis ca is es pe ra dos, será ne ces sá ria a não exe cu ção
de des pe sas dis cri ci o ná ri as.

Por fim, é per ti nen te lem brar que a con ta gem
do pra zo de ses sen ta dias para a ma ni fes ta ção do
Con gres so Na ci o nal fica sus pen sa du ran te o pe río-
do do re ces so, con for me pre vê o § 4º do art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

III – Con clu são

Di an te das ra zões ex pos tas, é pos sí vel con clu ir
que:

i) no que tan ge ao cum pri men to fiel do art. 14 da
LC-101/00 não há im pe di men to para apro va ção da
Me di da Pro vi só ria ora em tela;

ii) não fi ca ram cla ras qua is se rão as co ber tu-
ras or ça men tá ri as ne ces sá ri as para a re nún cia ora
pro pos ta (no que pese não ha ver de ter mi na ção le-
gal ex pres sa), o que pode ge rar re du ção de re ce i tas
e con se qüen te não exe cu ção de des pe sas dis cri ci o-
ná ri as.

Bra sí lia, 24 de fe ve re i ro de 2003. – Re na to
Jor ge Brown Ri be i ro, Con sul tor de Orça men tos.

PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA,
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA DE
SENADORES E DEPUTADOS, PROFERIDO NO
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.

O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB-PR. Para emi -
tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te,
nos so pa re cer é pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria da Me di da Pro vi só ria nº 100, de 2002.

Por ou tro lado, tam bém re co nhe ce mos te rem
sido aten di dos os pres su pos tos cons ti tu ci o na is de
ur gên cia e re le vân cia.

Qu an to ao mé ri to, há al guns as pec tos po si ti-
vos a des ta car. A me di da isen ta do pa ga men to do
IPI de 2003 as uni da des de pro ces sa men to di gi ta is
de pe que na ca pa ci da de ba se a das em mi cro com pu-
ta do res, de va lor até 11 mil re a is. Nos anos de 2004, 
2005 e no pe río do de 2006 a 2009, es sas uni da des
se rão alvo da re du ção do IPI da or dem de 95%,
90% e 70%.

A me di da re duz ain da, en tre 2003 a 2009, para 
50% os per cen tu a is de in ves ti men to, es ta be le ci dos
em le gis la ção, das em pre sas pro du to ras des sas uni -
da des, além de vin cu lar in ves ti men tos em pes qui sas
e de sen vol vi men to a um mí ni mo de 5% do fa tu ra-
men to bru to, des con ta dos os im pos tos.

É bom re gis trar que no Bra sil se es ti ma exis-
tam 10 mi lhões de mi cro com pu ta do res, dos qua is
dois ter ços ad qui ri dos no mer ca do in for mal. Esse
nú me ro não atin ge nem 10% da po pu la ção bra si le i-
ra e boa par te des se sis te ma está con cen tra do nas
em pre sas.

O ob je ti vo da me di da é am pli ar o mer ca do for -
mal, de so ne rar a pro du ção, agre gar va lor lo cal com a
re du ção dos pre ços, tra zen do cla ro es tí mu lo ao con -
su mi dor, além de, no ga nho de es ca la, agre gar tec no-
lo gia e va lor, in cen ti van do o pro du to e a em pre sa na -
ci o nal e o de sen vol vi men to da tec no lo gia em nos so
País.

Por tan to, no mé ri to, o pa re cer tam bém é fa vo rá vel.
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LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 8.248, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991

Dis põe so bre a ca pa ci ta ção e com-
pe ti ti vi da de do se tor de in for má ti ca e au -
to ma ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 4º As em pre sas de de sen vol vi men to ou pro -

du ção de bens e ser vi ços de in for má ti ca e au to ma ção
que in ves ti rem em ati vi da des de pes qui sa e de sen vol-
vi men to em tec no lo gia da in for ma ção fa rão jus aos
be ne fí ci os de que tra ta a Lei nº 8.191, de 11 de ju nho
de 1991. (Re da ção dada pela Lei nº 10.176, de
11.1.2001 (Re gu la men to)

§ 1º O Po der Exe cu ti vo de fi ni rá a re la ção dos
bens de que tra ta o § 1ºC, res pe i ta do o dis pos to no
art. 16A des ta Lei, a ser apre sen ta da no pra zo de trin -
ta dias, con ta do da pu bli ca ção des ta Lei, com base
em pro pos ta con jun ta dos Mi nis té ri os da Fa zen da, do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, da
Ciên cia e Tec no lo gia e da Inte gra ção Na ci o nal. (Re-
da ção dada pela Lei nº 10.176, de 11.1.2001)

§ 1ºA. O be ne fí cio de isen ção es ten de-se até 31
de de zem bro de 2000 e, a par tir des sa data, fica con -
ver ti do em re du ção do Impos to so bre Pro du tos Indus -
tri a li za dos – IPI, ob ser va dos os se guin tes per cen tu a-
is: (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.176, de
11.1.2001) (Re gu la men to)

I – re du ção de no ven ta e cin co por cen to do im -
pos to de vi do, de 12 de ja ne i ro até 31 de de zem bro de
2001; (Inci so in clu í do pela Lei nº 10.176, de
11.1.2001)

II – re du ção de no ven ta por cen to do im pos to
de vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de 2002;
(Inci so in clu í do pela Lei nº 10.176, de 11.1.2001)

III – re du ção de oi ten ta e cin co por cen to do im -
pos to de vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de
2003; (Inci so in clu í do pela Lei nº 10.176, de
11.1.2001)

IV – re du ção de oi ten ta por cen to do im pos to de -
vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de 2004;
(Inci so in clu í do pela Lei nº 10.176, de 11.1.2001)

V – re du ção de se ten ta e cin co por cen to do im -
pos to de vi do, de 12 de ja ne i ro até 31 de de zem bro de
2005; (Inci so in clu í do pela Lei nº 10.176, de
11.1.2001)

VI – re du ção de se ten ta por cen to do im pos to
de vi do, de 1º de ja ne i ro de 2006 até 31 de de zem bro
de 2009, quan do será ex tin to. (Inci so in clu í do pela Lei
nº 10.176, de 11.1.2001)

§ 1ºB. (VETADO) (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
10.176, de 11.1.2001)

§ 1ºC. Os be ne fí ci os in ci di rão so men te so bre os
bens de in for má ti ca e au to ma ção pro du zi dos de acor -
do com pro ces so pro du ti vo bá si co de fi ni do pelo Po -
der Exe cu ti vo, con di ci o na dos à apre sen ta ção de pro -
pos ta de pro je to ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo-
gia. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.176, de
11.1.2001)

§ 2º Os Mi nis tros de Esta do do De sen vol vi men-
to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or e da Ciên cia e Tec-
no lo gia es ta be le ce rão os pro ces sos pro du ti vos bá si-
cos no pra zo má xi mo de cen to e vin te dias, con ta do
da data da so li ci ta ção fun da da da em pre sa in te res sa-
da, de ven do ser pu bli ca dos em por ta ria in ter mi nis te ri-
al os pro ces sos apro va dos, bem como os mo ti vos de -
ter mi nan tes do in de fe ri men to. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 10.176, de 11.1.2001)

§ 3º São as se gu ra das a ma nu ten ção e a uti li za-
ção do cré di to do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li-
za dos – IPI re la ti vo a ma té ri as-pri mas, pro du tos in ter-
me diá ri os e ma te ri al de em ba la gem em pre ga dos na
in dus tri a li za ção dos bens de que tra ta este ar ti go.
(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.176, de 11.1.2001)

§ 4º A apre sen ta ção do pro je to de que tra ta o §
1ºC não im pli ca, no mo men to da en tre ga, aná li se do
seu con te ú do, res sal va da a ve ri fi ca ção de ade qua ção
ao pro ces so pro du ti vo bá si co, ser vin do en tre tan to de
re fe rên cia para a ava li a ção dos re la tó ri os de que tra ta
o § 9º do art. 11. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
10.176, de 11.1.2001)

§ 5º O dis pos to no § 1ºA, a par tir de 12 de ja ne i-
ro de 2003, não se apli ca às uni da des de pro ces sa-
men to di gi ta is de pe que na ca pa ci da de ba se a das em
mi cro pro ces sa do res, de va lor até R$11.000,00 (onze
mil re a is), as qua is pas sa rão a usu fru ir do be ne fí cio
da isen ção do Impos to So bre os Pro du tos Indus tri a li-
zados _ IPI, de 1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de
2003 e, a par tir des sa data, fica con ver ti do em re du ção
do im pos to, ob ser va dos os se guin tes per cen tu a is:
(Vide Me di da Pro vi só ria nº 100, de 27.12.2002)

I – re du ção de no ven ta e cin co por cen to do im -
pos to de vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de
2004; (Vide Me di da Pro vi só ria nº 100, de 27.12.2002)

II – re du ção de no ven ta por cen to do im pos to
de vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de 2005;
(Vide Me di da Pro vi só ria nº 100, de 27.12.2002)

III – re du ção de se ten ta por cen to do im pos to
de vi do, de 1º de ja ne i ro de 2006 até 31 de de zem bro
de 2009, quan do será ex tin to. (Vide Me di da Pro vi só-
ria nº 100, de 27.12.2002

....................................................................................
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Art. 11. Para fa zer jus aos be ne fí ci os pre vis tos
nes ta lei, as em pre sas que te nham como fi na li da de a
pro du ção de bens e ser vi ços do in for má ti ca de ve rão
apli car, anu al men te, no mí ni mo 5% (cin co por cen to)
do seu fa tu ra men to bru to no mer ca do in ter no de cor-
ren te da co mer ci a li za ção de bens e ser vi ços de in for-
má ti ca (de du zi dos os tri bu tos cor res pon den tes a tais
co mer ci a li za ções), em ati vi da des de pes qui sas e de -
sen vol vi men to a se rem re a li za das no País, con for me
pro je to ela bo ra do pe las pró pri as em pre sas.

Pa rá gra fo úni co. No mí ni mo 2% (dois por cen to)
do fa tu ra men to bru to men ci o na do do ca put des te ar ti-
go de ve rão ser apli ca dos em con vê nio com cen tros
ou ins ti tu tos de pes qui sa ou en ti da des bra si le i ras de
en si no, ofi ci a is ou re co nhe ci das.

Art. 11. Para fa zer jus aos be ne fí ci os pre vis tos
no art. 4º des ta Lei, as em pre sas de de sen vol vi men to
ou pro du ção de bens e ser vi ços de in for má ti ca e au to-
ma ção de ve rão in ves tir, anu al men te, em ati vi da des
de pes qui sa e de sen vol vi men to em tec no lo gia da in -
for ma ção a se rem re a li za das no País, no mí ni mo cin -
co por cen to de seu fa tu ra men to bru to no mer ca do in -
ter no, de cor ren te da co mer ci a li za ção de bens e ser vi-
ços de in for má ti ca, de du zi dos os tri bu tos cor res pon-
den tes a tais co mer ci a li za ções, bem como o va lor das 
aqui si ções de pro du tos in cen ti va dos na for ma des ta
Lei, con for me pro je to ela bo ra do pe las pró pri as em-
pre sas, a par tir da apre sen ta ção da pro pos ta de pro -
je to de que tra ta o § 1ºC do art. 4º. (Re gu la men to dos
arts. 2º, 4º, 6º, 7º e 11) (Re da ção dada pela Lei nº
10.176, de 11.1.2001) (Re gu la men to dos arts. 4º, 9º e 
11)

§ 1º No mí ni mo dois vír gu la três por cen to do fa -
tu ra men to bru to men ci o na do no ca put des te ar ti go
de ve rão ser apli ca dos como se gue: (Re da ção dada
pela Lei nº 10.176, de 11.1.2001)

I – me di an te con vê nio com cen tros ou ins ti tu tos
de pes qui sa ou en ti da des bra si le i ras de en si no, ofi ci-
a is ou re co nhe ci das, cre den ci a dos pelo co mi tê de
que tra ta o § 5º des te ar ti go, de ven do, nes te caso, ser
apli ca do per cen tu al não in fe ri or a um por cen to; (Inci-
so in clu í do pela Lei nº 10.176, de 11.1.2001)

II – me di an te con vê nio com cen tros ou ins ti tu tos
de pes qui sa ou en ti da des bra si le i ras de en si no, ofi ci-
a is ou re co nhe ci das, com sede ou es ta be le ci men to
prin ci pal si tu a do nas re giões de in fluên cia da Su dam,
da Su de ne e da re gião Cen tro-Oes te, ex ce tu a da a
Zona Fran ca de Ma na us, cre den ci a dos pelo co mi tê
de que tra ta o § 5º des te ar ti go, de ven do, nes te caso,
ser apli ca do per cen tu al não in fe ri or a zero vír gu la oito
por cen to; (Inci so in clu í do pela Lei nº 10.176, de
11.1.2001)

III – sob a for ma de re cur sos fi nan ce i ros, de po si-
ta dos tri mes tral men te no Fun do Na ci o nal de De sen-
vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co – FNDCT, cri a do
pelo De cre to-Lei nº 719, de 31 de ju lho de 1969, e
res ta be le ci do pela Lei nº 8.172, de 18 de ja ne i ro de
1991, de ven do, nes te caso, ser apli ca do per cen tu al
não in fe ri or a zero vír gu la cin co por cen to. (Inci so in -
clu í do nela Lei nº 10.176, de 11.1.2001)

§ 2º Os re cur sos de que tra ta o in ci so III do § 1º
des ti nam-se, ex clu si va men te, à pro mo ção de pro je-
tos es tra té gi cos de pes qui sa e de sen vol vi men to em
tec no lo gia da in for ma ção, in clu si ve em se gu ran ça da
in for ma ção. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.176, de
11.1.2001)

§ 3º Per cen ta gem não in fe ri or a trin ta por cen to
dos re cur sos re fe ri dos no in ci so II do § 1º será des ti-
na da a uni ver si da des, fa cul da des, en ti da des de en si-
no e cen tros ou ins ti tu tos de pes qui sa, cri a dos ou
man ti dos pelo Po der Pú bli co Fe de ral, Dis tri tal ou
Esta du al, com sede ou es ta be le ci men to prin ci pal na
re gião a que o re cur so se des ti na. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 10.176, de 11.1.2001)

§ 4º (VETADO) (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
10.176, de 11.1.2001)

§ 5º (VETADO) (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
10.176, de 11.1.2001)

§ 6º Os in ves ti men tos de que tra ta este ar ti go
se rão re du zi dos nos se guin tes per cen tu a is: (Pa rá gra-
fo in clu í do pela Lei nº 10.176, de 11.1.2001)

I – em cin co por cen to, de 1º de ja ne i ro de 2001
até 31 de de zem bro de 2001; (Inci so in clu í do pela Lei
nº 10.176, de 11.1.2001)

II – em dez por cen to, de 12 de ja ne i ro até 31 de
de zem bro de 2002; (Inci so in clu í do pela Lei nº
10.176, de 11-1-2001)

III – em quin ze por cen to, de 12 de ja ne i ro até 31 
de de zem bro de 2003; (Inci so in clu í do pela Lei nº
10.176, de 11-1-2001)

IV – em vin te por cen to, de 12 de ja ne i ro até 31
de de zem bro de 2004; (Inci so in clu í do pela Lei nº
10.176, de 11-1-2001)

V – em vin te e cin co por cen to, de 12 de ja ne i ro
até 31 de de zem bro de 2005; (Inci so in clu i do nela Lei
nº 10.176, de 11-1-2001)

VI – em trin ta por cen to, de 1º de ja ne i ro de 2006 
até 31 de de zem bro de 2009;(Inci so in clu í do pela Lei
nº 10.176, de 11-1-2001)

§ 7º Tra tan do-se de in ves ti men tos re la ci o na dos
à co mer ci a li za ção de bens de in for má ti ca e au to ma-
ção pro du zi dos nas re giões de in fluên cia da Su dam,
da Su de ne e da re gião Cen tro-Oes te, a re du ção pre -
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vis ta no § 6º obe de ce rá aos se guin tes per cen tu a is:
(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.176, de 11-1-2001)

I – em três por cen to, de 12 de ja ne i ro até 31 de
de zem bro de 2002; (Inci so in clu í do pela Lei nº
10.176, de 11-1-2001)

II – em oito por cen to, de 12 de ja ne i ro até 31 de
de zem bro de 2003; (Inci so in clu í do pela Lei nº
10.176, de 11-1-2001)

III – em tre ze por cen to, de 12 de ja ne i ro até 31
de de zem bro de 2004; (Inci so in clu i do pela Lei nº
10.176, de 11-1-2001)

IV – em de zo i to por cen to, de 1º de ja ne i ro até
31 de de zem bro de 2005; (Inci so in clu í do pela Lei nº
10.176, de 11-1-2001)

V – em vin te e três por cen to, de 1º de ja ne i ro de
2006 até 31 de de zem bro de 2009; (Inci so in clu í do
pela Lei nº 10.176, de 11-1-2001)

§ 8º A re du ção de que tra tam os §§ 6º e 7º de ve-
rá ocor rer de modo pro por ci o nal den tre as for mas de
in ves ti men to pre vis tas nes te ar ti go; (Pa rá gra fo in clu í-
do pela Lei nº 10.176, de 11-1-2001)

§ 9º As em pre sas be ne fi ciá ri as de ve rão en ca mi-
nhar anu al men te ao Po der Exe cu ti vo de mons tra ti vos
do cum pri men to, no ano an te ri or, das obri ga ções es -
ta be le ci das nes ta lei, me di an te apre sen ta ção de re la-
tó ri os des cri ti vos das ati vi da des de pes qui sa e de sen-
vol vi men to pre vis tas no pro je to ela bo ra do e dos res -
pec ti vos re sul ta dos al can ça dos; (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 10.176, de 11-1-2001)

§ 10. O co mi tê men ci o na do no § 5º des te ar ti go
apro va rá a con so li da ção dos re la tó ri os de que tra ta o
§ 9º (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.176, de
11-1-2001)

§ 11. O dis pos to no § 1º não se apli ca às em pre-
sas cujo fa tu ra men to bru to anu al seja in fe ri or a cin co
mi lhões de Uni da des Fis ca is de Re fe rên cia – UFIR,
(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.176, de 11-1-2001)

§ 12. O Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia di vul-
ga rá, anu al men te, o to tal dos re cur sos fi nan ce i ros
apli ca dos pe las em pre sas be ne fi ciá ri as nas ins ti tu i-
ções de pes qui sa e de sen vol vi men to cre den ci a das,
em cum pri men to ao dis pos to no § 1º; (Pa rá gra fo in-
clu í do pela Lei nº 10.176, de 11-1-2001)

§ 13. Para as em pre sas be ne fi ciá ri as, na for ma
do § 5º do art. 4º, fa bri can tes de uni da des de pro ces-
sa men to di gi ta is de pe que na ca pa ci da de ba se a das
em mi cro pro ces sa do res, de va lor até R$11.000,00
(onze mil re a is), e ex clu si va men te so bre o fa tu ra men-
to bru to de cor ren te da co mer ci a li za ção des ses pro-
du tos no mer ca do in ter no, os per cen tu a is para in ves-
ti men tos es ta be le ci dos nes te ar ti go fi cam re du zi dos
em cin qüen ta por cen to;(Vide Me di da Pro vi só ria nº
100, de 27-12-2002)

§ 14. A par tir de 2004, o Po der Exe cu ti vo po de rá
al te rar o per cen tu al de re du ção men ci o na do no § 13,
con si de ran do os in ves ti men tos em pes qui sa e de sen-
vol vi men to re a li za dos, bem como o cres ci men to da
pro du ção em cada ano ca len dá rio;(Vide Me di da Pro -
vi só ria nº 100, de 27-12-2002)

LEI Nº 8.387, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Dá nova re da ção ao § 1º do art. 3º,
aos arts. 7º e 9º do De cre to-Lei nº 288, de
28 de fe ve re i ro de 1967, ao ca put do art.
37 do De cre to-Lei nº 1.455, de 7 de abril
de 1976 e ao art. 10 da Lei nº 2.145, de 29
de de zem bro de 1953, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

...........................................................................
Art. 2º Aos bens do se tor de in for má ti ca, in dus-

tri a li za dos na Zona Fran ca de Ma na us, se rão con ce-
di dos, até 29 de ou tu bro de 1992, os in cen ti vos fis ca is
e fi nan ce i ros pre vis tos na Lei nº 8.248, de 23 de ou tu-
bro de 1991, aten di dos os re qui si tos es ta be le ci dos no 
§ 7º do art. 7º do De cre to-Lei nº 288, de 28 de fe ve re i-
ro de 1967, com a re da ção dada por esta lei. (Re gu la-
men to)

§ 1º Após 29 de ou tu bro de 1992, os bens re fe ri-
dos nes te ar ti go, in dus tri a li za dos na Zona Fran ca de
Ma na us, quan do in ter na dos em ou tras re giões do
País, es ta rão su je i tos à exi gi bi li da de do Impos to so -
bre Impor ta ção re la ti vo a ma té ri as-pri mas, pro du tos
in ter me diá ri os, ma te ri a is se cun dá ri os e de em ba la-
gem, com po nen tes e ou tros in su mos, de ori gem es -
tran ge i ra e nele em pre ga dos, con for me co e fi ci en te
de re du ção es ta be le ci do no § 1º do art. 7º do De cre-
to-Lei nº 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967, com a re da-
ção dada pelo art. 10 des ta lei.

§ 2º Os bens de que tra ta este ar ti go são isen tos
do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI), na
for ma do art. 90 do De cre to-Lei nº 288, de 28 de fe ve-
re i ro de 1967, com a re da ção dada por esta lei.

§ 3º Para fa zer jus aos be ne fí ci os pre vis tos nes -
te ar ti go, as em pre sas que te nham como fi na li da de a
pro du ção de bens e ser vi ços de in for má ti ca de ve rão
apli car, anu al men te, no mí ni mo cin co por cen to do
seu fa tu ra men to bru to no mer ca do in ter no, de cor ren-
te da co mer ci a li za ção de bens e ser vi ços de in for má-
ti ca, de du zi dos os tri bu tos cor res pon den tes a tais co -
mer ci a li za ções, bem como o va lor das aqui si ções de
pro du tos in cen ti va dos na for ma des ta lei, em ati vi da-
des de pes qui sa e de sen vol vi men to a se rem re a li za-
das na Ama zô nia, con for me pro je to ela bo ra do pe las
pró pri as em pre sas, com base em pro pos ta de pro je to
a ser apre sen ta da à Su pe rin ten dên cia da Zona Fran -
ca de Ma na us – Su fra ma e ao Mi nis té rio da Ciên cia e
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Tec no lo gia. (Re da ção dada pela Lei nº 10.176, de
11-1-2001)

I – re vo ga do; (Re da ção dada pela Lei nº 10.176,
de 11-1-2001)

II – ve ta do.
§ 4º No mí ni mo dois vír gu la três por cen to do fa -

tu ra men to bru to men ci o na do no § 3º de ve rão ser apli -
ca dos como se gue: (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
10.176, de 11-1-2001)

I – me di an te con vê nio com cen tros ou ins ti tu tos
de pes qui sa ou en ti da des bra si le i ras de en si no, ofi ci-
a is ou re co nhe ci das, com sede ou es ta be le ci men to
prin ci pal na Ama zô nia Oci den tal, cre den ci a das pelo
co mi tê de que tra ta o § 6º des te ar ti go, de ven do, nes te
caso, ser apli ca do per cen tu al não in fe ri or a um por
cen to; (Inci so in clu í do pela Lei nº 10.176, de
11-1-2001)

II – sob a for ma de re cur sos fi nan ce i ros, de po si-
ta dos tri mes tral men te no Fun do Na ci o nal de De sen-
vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co – FNDCT, cri a do
pelo De cre to-Lei nº 719, de 31 de ju lho de 1969, e
res ta be le ci do pela Lei nº 8.172, de 18 de ja ne i ro de
1991, de ven do, nes te caso, ser apli ca do per cen tu al
não in fe ri or a zero vír gu la cin co por cen to; (Inci so in -
clu í do pela Lei nº 10.176. de 11.1.2001)

§ 5º Per cen ta gem não in fe ri or a cin qüen ta por
cen to dos re cur sos de que tra ta o in ci so II do § 4º será
des ti na da a uni ver si da des, fa cul da des, en ti da des de
en si no ou cen tros ou ins ti tu tos de pes qui sas, cri a dos
ou man ti dos pelo Po der Pú bli co. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 10.176. de 11-1-2001)

§ 6º Os re cur sos de que tra ta o in ci so II do § 4º
se rão ge ri dos por co mi tê pró prio, do qual par ti ci pa rão
re pre sen tan tes do Go ver no, de em pre sas, ins ti tu i-
ções de en si no su pe ri or e ins ti tu tos de pes qui sa do
se tor. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.176. de
11-1-2001)

§ 7º As em pre sas be ne fi ciá ri as de ve rão en ca mi-
nhar anu al men te ao Po der Exe cu ti vo de mons tra ti vos
do cum pri men to, no ano an te ri or, das obri ga ções es -
ta be le ci das nes ta lei, me di an te apre sen ta ção de re la-
tó ri os des cri ti vos das ati vi da des de pes qui sa e de sen-
vol vi men to pre vis tas no pro je to ela bo ra do e dos res -
pec ti vos re sul ta dos al can ça dos. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 10.176, de 11-1-2001)

§ 8º O co mi tê men ci o na do no § 6º apro va rá a
con so li da ção dos re la tó ri os de que tra ta o § 7º. (Pa rá-
gra fo in clu í do pela Lei nº 10.176. de 11-1-2001)

§ 9º Na hi pó te se do não cum pri men to das exi -
gên ci as des te ar ti go, ou da não apro va ção dos re la tó-
ri os re fe ri dos no § 8º, po de rá ser sus pen sa a con ces-
são do be ne fí cio, sem pre ju í zo do res sar ci men to dos
be ne fí ci os an te ri or men te usu fru í dos atu a li za dos e
acres ci dos de mul tas pe cu niá ri as apli cá ve is aos dé bi-

tos fis ca is re la ti vos aos tri bu tos da mes ma na tu re za.
(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.176. de 11-1-2001)

§ 10. Na even tu a li da de de os in ves ti men tos em
ati vi da des da pes qui sa e de sen vol vi men to pre vis tos
nes te ar ti go não atin gi rem, em um de ter mi na do ano,
o mí ni mo fi xa do, o re si du al será apli ca do no fun do de
que tra ta o in ci so II do § 4º des te ar ti go, atu a li za do e
acres ci do de doze por cen to. (Pa rá gra fo in clu í do pela
Lei nº 10.176. de 11-1-2001)

§ 11. O dis pos to no § 4º des te ar ti go não se apli -
ca às em pre sas cujo fa tu ra men to bru to anu al seja in -
fe ri or a cin co mi lhões de Uni da des Fis ca is de Re fe-
rên cia – Ufir. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.176,
de 11-1-2001)

§ 12. O Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia di vul-
ga rá, anu al men te, o to tal dos re cur sos fi nan ce i ros
apli ca dos pe las em pre sas be ne fi ciá ri as nas ins ti tu i-
ções de pes qui sa e de sen vol vi men to cre den ci a das,
em cum pri men to ao dis pos to no § 4º des te ar ti go. (Pa -
rá gra fo in clu í do pela Lei nº 10.176. de 11-1-2001)

§ 13. Para as em pre sas be ne fi ciá ri as, fa bri can-
tes de uni da des de pro ces sa men to di gi ta is de pe que-
na ca pa ci da de ba se a das em mi cro pro ces sa do res, de 
va lor até R$11.000,00 (onze mil re a is), e ex clu si va-
men te so bre o fa tu ra men to bru to de cor ren te da co-
mer ci a li za ção des ses pro du tos no mer ca do in ter no,
os per cen tu a is para in ves ti men tos es ta be le ci dos nes -
te ar ti go se rão re du zi dos em cin qüen ta por cen to, a
par tir de 1º de ja ne i ro de 2003 até 31 de de zem bro de
2009.(Vide Me di da Pro vi só ria nº 100, de 27-12-2002)

§ 14. A par tir de 2004, o Po der Exe cu ti vo po de rá
al te rar o per cen tu al de re du ção men ci o na do no § 13,
con si de ran do os in ves ti men tos em pes qui sa e de sen-
vol vi men to re a li za dos, bem como o cres ci men to da
pro du ção em cada ano ca len dá rio.(Vide Me di da Pro -
vi só ria nº 100, de 27-12-2002)

LEI Nº 10.176, DE 11 DE JANEIRO DE 2001

Alte ra a Lei nº 8.248, de 23 de ou tu-
bro de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de de-
zem bro de 1991, e o Men sa gem de Veto
nº 17 De cre to-Lei nº 288, de 28 de fe ve re i-
ro de 1967, dis pon do so bre a ca pa ci ta ção
e com pe ti ti vi da de do se tor de tec no lo gia
da in for ma ção.

Art. 1º Os arts. 3º, 4º e 9º da Lei nº 8.248, de 23
de ou tu bro de 1991, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

...........................................................................
“Art. 4º As em pre sas de de sen vol vi men to ou

pro du ção de bens e ser vi ços de in for má ti ca e au to-
ma ção que in ves ti rem em ati vi da des de pes qui sa e
de sen vol vi men to em tec no lo gia da in for ma ção fa rão
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jus aos be ne fí ci os de que tra ta a Lei nº 8.191, de 11
de ju nho de 1991 .(NR)

§ 1ºA. O be ne fí cio de isen ção es ten de-se até 31
de de zem bro de 2000 e, a par tir des sa data, fica con ver-
ti do em re du ção do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li-
za dos — IPI, ob ser va dos os se guin tes per cen tu a is:

I – re du ção de no ven ta e cin co por cen to do im pos-
to de vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de 2001;

II – re du ção de no ven ta por cen to do im pos to
de vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de 2002;

III – re du ção de oi ten ta e cin co por cen to do im pos-
to de vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de 2003;

IV – re du ção de oi ten ta por cen to do im pos to de -
vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de 2004;

V – re du ção de se ten ta e cin co por cen to do im pos-
to de vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de 2005;

VI – re du ção de se ten ta por cen to do im pos to
de vi do, de 1º de ja ne i ro de 2006 até 31 de de zem bro
de 2009, quan do será ex tin to.

§ 1ºB. (VETADO)
§ 1ºC. Os be ne fí ci os in ci di rão so men te so bre os

bens de in for má ti ca e au to ma ção pro du zi dos de acor do
com pro ces so pro du ti vo bá si co de fi ni do pelo Po der
Exe cu ti vo, con di ci o na dos à apre sen ta ção de pro pos ta
de pro je to ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo de fi ni rá a re la ção dos
bens de que tra ta o § 1ºC, res pe i ta do o dis pos to no
art. 16A des ta Lei, a ser apre sen ta da no pra zo de trin -
ta dias, con ta do da pu bli ca ção des ta Lei, com base
em pro pos ta con jun ta dos Mi nis té ri os da Fa zen da, do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, da
Ciên cia e Tec no lo gia e da Inte gra ção Na ci o nal. (NR)

§ 2º Os Mi nis tros de Esta do do De sen vol vi men-
to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or e da Ciên cia e Tec-
no lo gia es ta be le ce rão os pro ces sos pro du ti vos bá si-
cos no pra zo má xi mo de cen to e vin te dias, con ta do
da data da so li ci ta ção fun da da da em pre sa in te res sa-
da, de ven do ser pu bli ca dos em por ta ria in ter mi nis te ri-
al os pro ces sos apro va dos, bem como os mo ti vos de -
ter mi nan tes do in de fe ri men to.

§ 3º São as se gu ra das a ma nu ten ção e a uti li za-
ção do cré di to do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li-
za dos – IPI re la ti vo a ma té ri as-pri mas, pro du tos in ter-
me diá ri os e ma te ri al de em ba la gem em pre ga dos na
in dus tri a li za ção dos bens de que tra ta este ar ti go.

§ 4º A apre sen ta ção do pro je to de que tra ta o §
1ºC não im pli ca, no mo men to da en tre ga, aná li se do
seu con te ú do, res sal va da a ve ri fi ca ção de ade qua ção
ao pro ces so pro du ti vo bá si co, ser vin do en tre tan to de
re fe rên cia para a ava li a ção dos re la tó ri os de que tra ta
o § 9º do art. 11.”

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

Art. 2º O art. 11 da Lei nº 8.248, de 23 de ou tu bro
de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 11. Para fa zer jus aos be ne fí ci os pre vis tos
no art. 4º des ta Lei, as em pre sas de de sen vol vi men to
ou pro du ção de bens e ser vi ços de in for má ti ca e au to-
ma ção de ve rão in ves tir, anu al men te, em ati vi da des
de pes qui sa e de sen vol vi men to em tec no lo gia da in -
for ma ção a se rem re a li za das no País, no mí ni mo cin -
co por cen to de seu fa tu ra men to bru to no mer ca do in -
ter no, de cor ren te da co mer ci a li za ção de bens e ser vi-
ços de in for má ti ca, de du zi dos os tri bu tos cor res pon-
den tes a tais co mer ci a li za ções, bem como o va lor das 
aqui si ções de pro du tos in cen ti va dos na for ma des ta
lei, con for me pro je to ela bo ra do pe las pró pri as em pre-
sas, a par tir da apre sen ta ção da pro pos ta de pro je to
de que tra ta o § 1ºC do art. 4º.(NR)

§ 1º No mí ni mo dois vír gu la três por cen to do fa -
tu ra men to bru to men ci o na do no ca put des te ar ti go
de ve rão ser apli ca dos como se gue:(NR)

I – me di an te con vê nio com cen tros ou ins ti tu tos
de pes qui sa ou en ti da des bra si le i ras de en si no, ofi ci-
a is ou re co nhe ci das, cre den ci a dos pelo co mi tê de
que tra ta o § 5º des te ar ti go, de ven do, nes te caso, ser
apli ca do per cen tu al não in fe ri or a um por cen to;

II – me di an te con vê nio com cen tros ou ins ti tu tos
de pes qui sa ou en ti da des bra si le i ras de en si no, ofi ci-
a is ou re co nhe ci das, com sede ou es ta be le ci men to
prin ci pal si tu a do nas re giões de in fluên cia da Su dam,
da Su de ne e da re gião Cen tro-Oes te, ex ce tu a da a
Zona Fran ca de Ma na us, cre den ci a dos pelo co mi tê
de que tra ta o § 5º des te ar ti go, de ven do, nes te caso,
ser apli ca do per cen tu al não in fe ri or a zero vír gu la oito
por cen to;

III – sob a for ma de re cur sos fi nan ce i ros, de po si-
ta dos tri mes tral men te no Fun do Na ci o nal de De sen-
vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co — FNDCT, cri a do
pelo De cre to-Lei nº 719, de 31 de ju lho de 1969, e
res ta be le ci do pela Lei nº 8.172, de 18 de ja ne i ro de
1991, de ven do, nes te caso, ser apli ca do per cen tu al
não in fe ri or a zero vír gu la cin co por cen to.

§ 2º Os re cur sos de que tra ta o in ci so III do § 1º
des ti nam-se, ex clu si va men te, à pro mo ção de pro je-
tos es tra té gi cos de pes qui sa e de sen vol vi men to em
tec no lo gia da in for ma ção, in clu si ve em se gu ran ça da
in for ma ção.

§ 3º Per cen ta gem não in fe ri or a trin ta por cen to
dos re cur sos re fe ri dos no in ci so II do § 1º será des ti-
na da a uni ver si da des, fa cul da des, en ti da des de en si-
no e cen tro ou ins ti tu tos de pes qui sa, cri a dos ou man -
ti dos pelo Po der Pú bli co Fe de ral, Dis tri tal ou Esta du-
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al, com sede ou es ta be le ci men to prin ci pal na re gião a 
que o re cur so se des ti na.

§ 4º (VETADO)
§ 5º (VETADO)
§ 6º Os in ves ti men tos de que tra ta este ar ti go

se rão re du zi dos nos se guin tes per cen tu a is:
I – em cin co por cen to, de 1º de ja ne i ro de 2001

até 31 de de zem bro de 2001;
II – em dez por cen to, de 1º de ja ne i ro até 31 de

de zem bro de 2002;
III – em quin ze por cen to, de 1º de ja ne i ro até 31

de de zem bro de 2003;
IV – em vin te por cen to, de 1º de ja ne i ro até 31

de de zem bro de 2004;
V – em vin te e cin co por cen to, de 1º de ja ne i ro

até 31 de de zem bro de 2005;
VI – em trin ta por cen to, de 1º de ja ne i ro de 2006 

até 31 de de zem bro de 2009.
§ 7º Tra tan do-se de in ves ti men tos re la ci o na dos

à co mer ci a li za ção de bens de in for má ti ca e au to ma-
ção pro du zi dos nas re giões de in fluên cia da SUDAM,
da Su de ne e da re gião Cen tro-Oes te, a re du ção pre-
vis ta no § 6º obe de ce rá aos se guin tes per cen tu a is:

— em três por cen to, de 1º de ja ne i ro até 31 de
de zem bro de 2002;

II – em oito por cen to, de 1º de ja ne i ro até 31 de
de zem bro de 2003;

III – em tre ze por cen to, de 1º de ja ne i ro até 31
de de zem bro de 2004;

IV – em de zo i to por cen to, de 1º de ja ne i ro até
31 de de zem bro de 2005;

V— em vin te e três por cen to, de 1º de ja ne i ro de 
2006 até 31 de de zem bro de 2009.

§ 8º A re du ção de que tra tam os §§ 6º e 7º de ve-
rá ocor rer de modo pro por ci o nal den tre as for mas de
in ves ti men to pre vis tas nes te ar ti go.

§ 9º As em pre sas be ne fi ciá ri as de ve rão en ca mi-
nhar anu al men te ao Po der Exe cu ti vo de mons tra ti vos
do cum pri men to, no ano an te ri or, das obri ga ções es -
ta be le ci das nes ta Lei, me di an te apre sen ta ção de re -
la tó ri os des cri ti vos das ati vi da des de pes qui sa e de -
sen vol vi men to pre vis tas no pro je to ela bo ra do e dos
res pec ti vos re sul ta dos al can ça dos.

§ 10. O co mi tê men ci o na do no § 5º des te ar ti go
apro va rá a con so li da ção dos re la tó ri os de que tra ta o § 9º.

§ 11. O dis pos to no § 1º não se apli ca às em pre-
sas cujo fa tu ra men to bru to anu al seja in fe ri or a cin co
mi lhões de Uni da des Fis ca is de Re fe rên cia – UFIR.

§ 12. O Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia di vul-
ga rá, anu al men te, o to tal dos re cur sos fi nan ce i ros

apli ca dos pe las em pre sas be ne fi ciá ri as nas ins ti tu i-
ções de pes qui sa e de sen vol vi men to cre den ci a das,
em cum pri men to ao dis pos to no § 1º.”

Art. 3º O art. 2º da Lei nº 8.387. de 30 de de zem-
bro de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ................................................................

....................................................................................
§ 3º Para fa zer jus aos be ne fí ci os pre vis tos nes -

te ar ti go, as em pre sas que te nham como fi na li da de a
pro du ção de bens e ser vi ços de in for má ti ca de ve rão
apli car, anu al men te, no mí ni mo cin co por cen to do
seu fa tu ra men to bru to no mer ca do in ter no, de cor ren-
te da co mer ci a li za ção de bens e ser vi ços de in for má-
ti ca, de du zi dos os tri bu tos cor res pon den tes a tais co -
mer ci a li za ções, bem como o va lor das aqui si ções de
pro du tos in cen ti va dos na for ma des ta Lei, em ati vi da-
des de pes qui sa e de sen vol vi men to a se rem re a li za-
das na Ama zô nia, con for me pro je to ela bo ra do pe las
pró pri as em pre sas, com base em pro pos ta de pro je to
a ser apre sen ta da à Su pe rin ten dên cia da Zona Fran -
ca de Ma na us – SUFRAMA e ao Mi nis té rio da Ciên cia
e Tec no lo gia. (NR.)

I – re vo ga do;
II – ve ta do.
§ 4º No mí ni mo dois vír gu la três por cen to do fa -

tu ra men to bru to men ci o na do no § 3º de ve rão ser apli -
ca dos como se gue:

I _ me di an te con vê nio com cen tros ou ins ti tu tos
de pes qui sa ou en ti da des bra si le i ras de en si no, ofi ci-
a is ou re co nhe ci das, com sede ou es ta be le ci men to
prin ci pal na Ama zô nia Oci den tal, cre den ci a das pelo
co mi tê de que tra ta o § 6º des te ar ti go, de ven do, nes te
caso, ser apli ca do per cen tu al não in fe ri or a um por
cen to;

II – sob a for ma de re cur sos fi nan ce i ros, de po si-
ta dos tri mes tral men te no Fun do Na ci o nal de De sen-
vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co – FNDCT, cri a do
pelo De cre to-Lei nº 719, de 31 de ju lho de 1969, e
res ta be le ci do pela Lei nº 8.172, de 18 de ja ne i ro de
1991, de ven do, nes te caso, ser apli ca do per cen tu al
não in fe ri or a zero vír gu la cin co por cen to.

§ 5º Per cen ta gem não in fe ri or a cin qüen ta por
cen to dos re cur sos de que tra ta o in ci so II do § 4º será
des ti na da a uni ver si da des, fa cul da des, en ti da des de
en si no ou cen tros ou ins ti tu tos de pes qui sas, cri a dos
ou man ti dos pelo Po der Pú bli co.

§ 6º Os re cur sos de que tra ta o in ci so II do § 4º
se rão ge ri dos por co mi tê pró prio, do qual par ti ci pa rão
re pre sen tan tes do go ver no, de em pre sas, ins ti tu i ções
de en si no su pe ri or e ins ti tu tos de pes qui sa do se tor.
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§ 7º As em pre sas be ne fi ciá ri as de ve rão en ca mi-
nhar anu al men te ao Po der Exe cu ti vo de mons tra ti vos
do cum pri men to, no ano an te ri or, das obri ga ções es -
ta be le ci das nes ta Lei, me di an te apre sen ta ção de re -
la tó ri os des cri ti vos das ati vi da des de pes qui sa e de -
sen vol vi men to pre vis tas no pro je to ela bo ra do e dos
res pec ti vos re sul ta dos al can ça dos.

§ 8º O co mi tê men ci o na do no § 6º apro va rá a
con so li da ção dos re la tó ri os de que tra ta o § 7º.

§ 9º Na hi pó te se do não cum pri men to das exi -
gên ci as des te ar ti go, ou da não apro va ção dos re la tó-
ri os re fe ri dos no § 8º, po de rá ser sus pen sa a con ces-
são do be ne fí cio, sem pre ju í zo do res sar ci men to dos
be ne fí ci os an te ri or men te usu fru í dos, atu a li za dos e
acres ci dos de mul tas pe cu niá ri as apli cá ve is aos dé bi-
tos fis ca is re la ti vos aos tri bu tos da mes ma na tu re za.

§ 10. Na even tu a li da de de os in ves ti men tos em
ati vi da des da pes qui sa e de sen vol vi men to pre vis tos
nes te ar ti go não atin gi rem, em um de ter mi na do ano,
o mí ni mo fi xa do, o re si du al será apli ca do no fun do de
que tra ta o in ci so II do § 4º des te ar ti go, atu a li za do e
acres ci do de doze por cen to.

§ 11. O dis pos to no § 4º des te ar ti go não se apli -
ca às em pre sas cujo fa tu ra men to bru to anu al seja in -
fe ri or a cin co mi lhões de Uni da des Fis ca is de Re fe-
rên cia – UFIR.

§ 12. O Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia di vul-
ga rá, anu al men te, o to tal dos re cur sos fi nan ce i ros
apli ca dos pe las em pre sas be ne fi ciá ri as nas ins ti tu i-
ções de pes qui sa e de sen vol vi men to cre den ci a das,
em cum pri men to ao dis pos to no § 4º des te ar ti go.”
....................................................................................

Art. 11. Para os bens de in for má ti ca e au to ma-
ção pro du zi dos nas re giões de in fluên cia da SUDAM,
da SUDENE e da re gião Cen tro-Oes te, me di an te pro -
je tos apro va dos a con tar da data de pu bli ca ção des ta
Lei, o be ne fí cio da isen ção de que tra ta a Lei nº 8.248, 
de 23 de ou tu bro de 1991, es ten de-se até 31 de de -
zem bro de 2003 e, após essa data, fica con ver ti do em 
re du ção do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos
– IPI, ob ser va dos os se guin tes per cen tu a is: (Re gu la-
men to)

I – re du ção de no ven ta e cin co por cen to do im -
pos to de vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de
2004;

II – re du ção de no ven ta por cen to do im pos to
de vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de 2005;

III – re du ção de oi ten ta e cin co por cen to do im -
pos to de vi do, de 1º de ja ne i ro de 2006 até 31 de de -
zem bro de 2009, quan do será ex tin to.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go, a par tir
de 1º de ja ne i ro de 2003, não se apli ca às uni da des
de pro ces sa men to di gi ta is de pe que na ca pa ci da de
ba se a das em mi cro pro ces sa do res, de va lor até R$
11.000,00 (onze mil re a is), as qua is pas sa rão a usu -

fru ir do be ne fí cio da isen ção do Impos to so bre os Pro -
du tos Indus tri a li za dos – IPI até 31 de de zem bro de
2005 e, a par tir des sa data, fica con ver ti do em re du-
ção de oi ten ta e cin co por cen to do im pos to de vi do, de 
1º de ja ne i ro de 2006 até 31 de de zem bro de 2009,
quan do será ex tin to. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 100,
de 27-12-2002).
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 105, DE 2003

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa-
vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
no va lor de R$128.000.000,00, para os
fins que es pe ci fi ca.

Este avul so con tém os se guin tes do cu men tos:
– Me di da Pro vi só ria ori gi nal
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº

18/2003
– Expo si ção de Mo ti vo nº 27/2003, do Mi nis tro

de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão
– Ofí cio nº 276/2003 da Câ ma ra dos De pu ta dos

en ca mi nhan do a ma té ria ao Se na do
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só-

ria
– Nota Téc ni ca nº 7/2003, da Con sul to ria de

Orça men to e Fis ca li za ção da Câ ma ra dos De pu ta dos
– Emen das apre sen ta das à Me di da Pro vi só ria
– Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs ti-

tu i ção à Co mis são Mis ta, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos – Re la to ra: De pu ta da La u ra
Car ne i ro (PFL/RJ)

– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na
Câ ma ra dos De pu ta dos

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 105, DE 2003

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa-
vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
no va lor de R$128.000.000,00, 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 cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$128.000.000,00 (cen to e vin te e oito mi lhões de
re a is), em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
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 anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, sen do R$23.000.000,00
(vin te e três mi lhões de re a is) 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.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  10 07023    411ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 105 DE 2003

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa-
vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
no va lor de R$128.000.000,OO, para os
fins que es pe ci fi ca.

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 com bi na do com o art. 167, §
3º, da Cons ti tu i ção, ado ta a se guin te Me di da Pro vi só-
ria, com for ça de lei

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$128.000.000,00 (cen to e vin te oito mi lhões de
re a is), em fa vor do Mi nis té rio da in te gra ção Na ci o nal,
para aten der à pro gra ma. ao cons tan te do Ane xo I
des ta Me di da Pro vi só ria.

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 vão par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, sen do R$23.000.000,00
(vin te e três mi lhões de re a is) da Re ser va de Con tin-
gên cia, con for me in di ca do no Ane xo II des ta Me di da
Pro vi só ria

Art. 3º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 20 de ja ne i ro de 2003; 182º da Inde-
pen dên cia e 115º da Re pú bli ca. – Luiz Iná cio Lula da 
Sil va.
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MENSAGEM Nº 18, DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 105, de 20 de ja ne i-
ro de 2003, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de
R$128.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 20 de ja ne i ro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

EM nº 27/MP

Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2003.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

pro pos ta de Me di da Pro vi só ria que abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$128.000.000,00 (cen to e vin te
e oito mi lhões de re a is), em fa vor do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal.

2. O cré di to des ti na-se a ações emer gen ci a is de 
de fe sa ci vil, sen do R$15.000.000,00 (quin ze mi lhões
de re a is) para os Mu ni cí pi os atin gi dos por for tes chu -
vas que ocor re ram re cen te men te na Re gião Su des te,
es pe ci al men te na Re gião Me tro po li ta na de Belo Ho ri-
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zon te, Zona da Mata e Zona Les te no Esta do de Mi -
nas Ge ra is; na Ba i xa da Flu mi nen se e Re gião Ser ra-
na, prin ci pal men te no Mu ni cí pio de Pe tró po lis, no
Esta do do Rio de Ja ne i ro; e em gran des áre as do
Esta do do Espí ri to San to.

3. A par ce la de R$105.000.000,00 (cen to e cin -
co mi lhões de re a is) aten de rá a con ces são de bol-
sa-ren da, be ne fi ci an do 1.665.759 fa mí li as, nos me-
ses de ja ne i ro e fe ve re i ro, de acor do com as dis po si-
ções con ti das na Lei nº 10.458, de 14 de maio de
2002, e o res tan te, no va lor de R$8.000.000,00 (oito
mi lhões de re a is), para o abas te ci men to de água po -
tá vel, por meio de car ros-pipa, como me di das para
ame ni zar a frus tra ção de sa fra, a ca rên cia de ali men-
tos, o de sem pre go ru ral, o es go ta men to das re ser vas
hí dri cas e a di zi ma ção de re ba nhos, efe i tos es tes de -
cor ren tes da for te es ti a gem ocor ri da em di ver sos Mu -
ni cí pi os da re gião Nor des te e do Nor te do Esta do de
Mi nas Ge ra is.

4. Cum pre es cla re cer que a con ces são de bol -
sa-ren da de ve rá aten der a 1.665.759 fa mí li as in clu í-
das no Pro gra ma até 30 de no vem bro de 2002, com o
pa ga men to de bol sa no va lor de trin ta re a is men sa is
por fa mí lia, nos me ses de ja ne i ro e fe ve re i ro de 2003,
de acor do com as dis po si ções con ti das na Lei nº
10.458, de 14 de maio de 2002.

5. Tra ta-se de me di da emer gen ci al que visa ga -
ran tir a con ti nu i da de, du ran te o pe río do an tes men ci-
o na do, de re cur sos que irão ate nu ar as ne ces si da des
de na tu re za ali men tar das po pu la ções atin gi das pe-
las si tu a ções de ca la mi da de. Con tu do, o en fren ta-
men to dos pro ble mas de se gu ran ça ali men tar e de
com ba te à po bre za no semi-ári do, agra va dos pela si -
tu a ção de ca la mi da de, e o atin gi men to de so lu ções
de ca rá ter per ma nen te já es tão sen do re a li za dos, in -
clu in do a ar ti cu la ção de di ver sos Pro gra mas, como o
Se gu ro Sa fra e o Pro gra ma de Con vi vên cia com a
Seca no semi-ári do nor des ti no, além do con jun to de
ações do Pro gra ma Fome Zero. Esse es for ço en vol ve
di ver sos Mi nis té ri os, como os do De sen vol vi men to
Agrá rio, da Inte gra ção Na ci o nal, da Agri cul tu ra, Pe-
cuá ria e Abas te ci men to, da Edu ca ção, da Assis tên cia
e Pro mo ção So ci al, e o Ga bi ne te do Mi nis tro Extra or-
di ná rio da Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome.

6. Assim, até que pos sa ser im ple men ta da ação
mais ade qua da, por meio do Pro gra ma Car tão Ali-
men ta ção, que de ve rá atin gir, até o fi nal de 2003, to -
dos os Mu ni cí pi os em si tu a ção de ca la mi da de no po lí-
go no das se cas, tor na-se in dis pen sá vel as se gu rar o
pa ga men to da bol sa-ren da, ga ran tin do o aten di men-
to das ne ces si da des bá si cas da po pu la ção atin gi da.

7. O cré di to para o Pro gra ma Bol sa Ren da está
am pa ra do nas dis po si ções do art. 62, com bi na do com 
o art. 167, § 3º, da Cons ti tu i ção, e será vi a bi li za do
com re cur sos ori un dos do can ce la men to par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, no va lor de
R$105.000.000,00 (cen to e cin co mi lhões de re a is),
con sig na das à ação “Com ba te à Fome com Assis tên-
cia Fi nan ce i ra à Fa mí lia Vi san do à Com ple men ta ção
de Ren da para Com pra de Ali men tos – Fome Zero”,
no âm bi to da Pre si dên cia da Re pú bli ca, con for me su -
ges tão con ti da no Ofí cio Cir cu lar SE/MESA nº 18, e o
cré di to para o abas te ci men to de água, no va lor de
R$8.000.000,00 (oito mi lhões de re a is), im pli ca rá o
can ce la men to par ci al da Re ser va de Con tin gên cia.

8. A so li ci ta ção em pa u ta foi for ma li za da pelo
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal – MI, por in ter mé-
dio do Avi so nº 06/SEDEC/MI, de 15 de ja ne i ro de
2003, e da Expo si ção de Mo ti vos nº 00009/MI, de 17
de ja ne i ro de 2003, bem como pela Se cre ta ria Exe cu-
ti va do Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do Extra or di ná rio
de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca, pelo Ofí cio Cir cu lar SE/MESA
nº 018, de 14 de ja ne i ro de 2003.

9. Nes sas con di ções, e ten do em vis ta a ur gên-
cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Me di da
Pro vi só ria, que visa a efe ti var a aber tu ra do re fe ri do
cré di to ex tra or di ná rio.

Res pe i to sa men te,

PS-GSE nº 276

Bra sí lia, 9 de abril 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
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 105, de 2003, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de
R$128.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”, con -
for me o dis pos to no art. 62 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
32, de 2001.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro Se cre tá rio.
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NOTA TÉCNICA Nº 7 – 2003
MEDIDA PROVISÓRIA

Sub sí di os para a apre ci a ção da Me-
di da Pro vi só ria nº 105, de 20 de ja ne i ro
de 2003, quan to à ade qua ção or ça men tá-
ria e fi nan ce i ra.

I – Intro du ção

A pre sen te Nota Téc ni ca aten de à de ter mi na-
ção do art. 19 da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, que
es ta be le ce a ela bo ra ção, pelo ór gão de con sul to ria
e as ses so ra men to or ça men tá rio da Casa a que per -
ten cer o re la tor, de nota téc ni ca com sub sí di os acer -
ca da ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me-
di da Pro vi só ria.

Com base no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
sub me te ao Con gres so Na ci o nal, por in ter mé dio da
Men sa gem nº 18, de 20 de ja ne i ro de 2003, a Me di-
da Pro vi só ria nº 105, de 20 de ja ne i ro de 2003, que
“Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio
da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de
R$128.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”.

Con for me a Expo si ção de Mo ti vos nº 27/MP,
de 17 de ja ne i ro de 2003, que acom pa nha a re fe ri da
Men sa gem Pre si den ci al, o cré di to aber to tem por fi -
na li da de pre cí pua o aten di men to de des pe sas

emer gen ci a is de de fe sa ci vil, sen do sua des ti na ção
as sim de fi ni da:

• R$15 mi lhões alo ca dos aos mu ni cí pi-
os atin gi dos por for tes chu vas que ocor re-
ram na re gião Su des te;

• R$105 mi lhões apli ca dos à con ces-
são da Bol sa-Ren da, ins ti tu í da pela Lei nº
10.458/2002; e

• R$8 mi lhões apli ca dos no abas te ci-
men to de água po tá vel, por meio de car-
ros-pipa, em mu ni cí pi os da re gião Nor des te
e do Nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is.

Dos re cur sos para vi a bi li za ção des se cré di to,
R$105 mi lhões pro vêm de can ce la men tos de do ta-
ções con sig na das à ação “com ba te à fome com as -
sis tên cia fi nan ce i ra a fa mí lia vi san do a com ple men-
ta ção de ren da para a com pra de ali men tos – fome
zero”, no âm bi to do pro gra ma de tra ba lho do Ga bi-
ne te do Mi nis tro de Esta do Extra or di ná rio de Se gu-
ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome. O res tan te dos
re cur sos, R$23 mi lhões, de cor rem de can ce la men-
tos na re ser va de con tin gên cia con ti da no or ça men-
to fis cal da União.

II – Da ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria

O § 3º do art. 167 da Cons ti tu i ção es ta be le ce
que “A aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio so men te
será ad mi ti da para aten der a des pe sas im pre vi sí ve is
e ur gen tes, como as de cor ren tes de guer ra, co mo ção
in ter na ou ca la mi da de pú bli ca, ob ser va do o dis pos to
no art. 62.”

A im pre vi si bi li da de e ur gên cia das do ta ções
acres ci das é jus ti fi ca da, na EM, nº 027/MP, de 17 de 
ja ne i ro de 2003, pe las for tes chu vas ocor ri das na re -
gião Su des te es pe ci al men te na re gião Me tro po li ta na
de Belo Ho ri zon te, Zona da Mata e Zona Les te no
Esta do de Mi nas Ge ra is; na Ba i xa da Flu mi nen se e
re gião Ser ra na, prin ci pal men te no Mu ni cí pio de Pe-
tró po lis, no Esta do do Rio de Ja ne i ro; e em gran des
áre as do Esta do do Espí ri to San to. Ade ma is, os va-
lo res des ti na dos ao for ne ci men to de água po tá vel,
me di an te car ros-pipa, de cor rem de for te es ti a gem
em di ver sos mu ni cí pi os da re gião Nor des te e do
Nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do por fi na li da-
de ame ni zar a frus tra ção de sa fra, a ca rên cia de ali -
men tos, o de sem pre go ru ral, o es go ta men to das re -
ser vas hí dri cas e a di zi ma ção de re ba nhos.

Escla re ce, ain da, a re fe ri da Expo si ção de Mo ti-
vos, que os re cur sos para aten di men to ao pro gra ma
Bol sa-Ren da be ne fi ci a rão 1.665.759 fa mí li as nos
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me ses de ja ne i ro e fe ve re i ro, com vis tas a ga ran tir a
con ti nu i da de dos re cur sos que irão ate nu ar as ne-
ces si da des de na tu re za ali men tar das po pu la ções
atin gi das pe las ca la mi da des.

Qu an to aos can ce la men tos ofe re ci dos, dois
pon tos me re cem des ta que. Ini ci al men te, con for me
ex pli ci ta do na EM, nº 027/MP, a re a lo ca ção de re-
cur sos con sig na dos à ação Fome Zero para aten di-
men to do pro gra ma Bol sa-Ren da, não pre ju di ca rá a
na tu re za ali men tar das do ta ções ori gi nal men te pro-
gra ma das, ten do em vis ta que am bas ações vi sam à 
se gu ran ça ali men tar das fa mí li as as sis ti das. O se-
gun do pon to re fe re-se ao can ce la men to de R$23
mi lhões da re ser va de con tin gên cia. Tais va lo res,
con for me cons ta das pro gra ma ções con ti das na Lei
Orça men tá ria de 2003, são com pu ta dos po si ti va-
men te no cál cu lo do re sul ta do pri má rio fi xa do no
Orça men to da União. Assim, a sua uti li za ção em
des pe sas não fi nan ce i ras re sul ta rá, quan to a essa
ope ra ção em par ti cu lar, em di mi nu i ção do re sul ta do
pri má rio im plí ci to na Lei Orça men tá ria da União. Tal
cons ta ta ção, con tu do, não re pre sen ta pre ju í zo à ob -
ten ção do re sul ta do pri má rio fi xa do na LDO. 2003, já 
que o Po der Exe cu ti vo, haja vis ta a na tu re za au to ri-
za ti va das do ta ções or ça men tá ri as, po de rá pro mo-
ver as de vi das com pen sa ções em ou tras des pe sas

no trans cor rer da exe cu ção or ça men tá ria da Lei de
Me i os.

III – Con clu sões

O cré di to ex tra or di ná rio pa re ce aten der aos re -
qui si tos cons ti tu ci o na is de im pre vi si bi li da de e ur gên-
cia exi gi dos pe los re gra men tos cons ti tu ci o na is apli-
cá ve is à ma té ria or ça men tá ria, ten do em vis ta a
ocor rên cia de es ti a gem e for tes chu vas em di ver sas
re giões do ter ri tó rio na ci o nal, que re sul tou em pre ju-
í zo às po pu la ções lo ca is afe ta das por tais ca la mi da-
des.

O can ce la men to de re cur sos da Re ser va de
Con tin gên cia para uti li za ção em des pe sas pri má ri-
as, por seu tur no, não cons ti tui óbi ce para apro va-
ção da MP. Entre tan to, o Po der Exe cu ti vo de ve rá
pro ce der ao de vi do acom pa nha men to da evo lu ção
das re ce i tas e des pe sas pú bli cas para com pen sar o
im pac to de cor ren te do cré di to ex tra or di ná rio sob
aná li se, a fim de que a exe cu ção or ça men tá ria cum -
pra ri go ro sa men te a meta de re sul ta do pri má rio es ti-
pu la da no ar ti go 15 e Ane xo de Me tas Fis ca is da Lei 
nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002 – Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as para 2003.

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2003. – Mar ce lo de
Re zen de Ma ce do, Con sul tor de Orça men tos e Fis-
ca li za ção/CD.
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PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 105, DE 2003,
 OFERECIDO NO PLENÁRIO DA  CÂMARA DOS DEPUTADOS,

EM SUBSTITUIÇÃO  À COMISSÃO MISTA DE  PLANOS,
 ORÇAMENTOS PÚBLICOS E  FISCALIZAÇÃO

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL– RJ. Para emi tir pa re cer. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
o pa re cer é pela ad mis si bi li da de da me di da pro vi só ria, ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri to,
pela apro va ção.

O pa re cer é con trá rio a to das as emen das apre sen ta das à me di da pro vi só ria.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Apro ve i to
esta opor tu ni da de para fa zer um ape lo às Li de ran ças
da Casa e aos Srs. Se na do res para que pre ser ve mos
o má xi mo pos sí vel a nos sa lis ta de ora do res, se não
es ta re mos pre ju di can do aque les que de se jam ir à tri -
bu na, mu i tos de les se ins cre ven do com mu i ta an te ce-
dên cia. Esta mos no ter ce i ro ora dor e que re mos as se-
gu rar a to dos o di re i to de se pro nun ci ar nes te ple ná-
rio. Tan to quan to pos sí vel, Srs. Lí de res e Srs. Se na do-
res, evi tem o pro lon ga men to da Hora do Expe di en te
com pe que nos pro nun ci a men tos, que evi den te men te
pre ju di cam a or dem nor mal dos nos sos tra ba lhos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges.
Em se gui da, te mos a so li ci ta ção do Se na dor De mós-
te nes Tor res para fa lar pela Li de ran ça e do Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, pelo PMDB.

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 José Sar ney, Srªs e Srs. Se na do res, an tes
de ini ci ar pro pri a men te o meu dis cur so nes ta tar de,
eu gos ta ria de pres tar o meu apo io e so li da ri e da de ao 
ilus tre Se na dor Jor ge Bor nha u sen, Pre si den te do
meu Par ti do, o PFL, que nada mais fez do que de mo-
cra ti ca men te ex por da tri bu na a sua vi são e sua aná li-
se de um Go ver no que vai co me mo rar ama nhã 100
dias. O que S. Exª ex pôs não é no vi da de, é ape nas o
re tra to de uma re a li da de que não é vis ta ape nas pelo
Se na dor Jor ge Bor nha u sen, mas por mi lhões de bra -
si le i ros. Hoje os prin ci pa is ar ti cu lis tas des te País es -
tão re la tan do os de sen con tros, as in con gruên ci as, as
in co e rên ci as, a ina ção, a per ple xi da de de um Go ver-
no que mu i to pro me teu e dis se ao País que ha ve ria
mu dan ças, mas, in fe liz men te para nós, bra si le i ros,
es sas mu dan ças não es tão acon te cen do.

É so bre isso in clu si ve, Sr. Pre si den te, o meu dis -
cur so nes ta tar de.

O Go ver no do Pre si den te Lula com ple ta rá seus
pri me i ros 100 dias, fes te jan do a re ver são na ten dên-
cia de vá ri os in di ca do res eco nô mi cos que ame a ça-
vam o ho ri zon te do País. A mais re le van te das boas
no tí ci as tal vez ve nha da que da do ris co Bra sil, que
des de a se ma na pas sa da flu tua aba i xo dos mil pon -
tos. O re sul ta do, de fato, é dig no de co me mo ra ção.
Seu re fle xo na va lo ri za ção do real cri ou até uma ines -
pe ra da pre o cu pa ção com a ca pa ci da de de con cor-
rên cia dos nos sos pre ços no mer ca do ex te ri or em dó -
lar. Abriu-se es pa ço tam bém para que os ju ros bá si-
cos ve nham a cair na pró xi ma re u nião do Co pom.
Quem sabe, o viés é de alta, mas quem sabe o Co-
pom po de rá, di an te des ses bons ín di ces da ma cro e-
co no mia, vir a ba i xar os ju ros. Essa é a es pe ran ça do
Bra sil.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, es ta mos vi ven do ao
mes mo tem po a cons ta ta ção de que o Pro du to Inter -
no Bru to cres ce rá este ano so men te 1,8%, nú me ro
este apon ta do pelo IPEA. O Go ver no tra ba lha com
2,8%, mu i to su pe ri or, e al guns ana lis tas di zem que o
País cres ce rá me nos de 1,5% este ano. Será um Bra -
sil com me nos em pre go dis po ní vel para os mais de
um mi lhão e meio de jo vens que che gam ao mer ca do
de tra ba lho to dos os anos. Tam bém são me nos opor -
tu ni da des para os de sem pre ga dos. E, o que é pior,
este ce ná rio de ba i xo cres ci men to, in fe liz men te, não
tem pra zo para fin dar.

Se gun do le van ta men to re a li za do pela Con sul to-
ria Glo ba lin vest, o Bra sil ocu pa atu al men te o 3º lu gar
no ran king das ma i o res ta xas de ju ros do mun do.
Nes sa dis pu ta nada hon ro sa, ape nas Tur quia e Ve ne-
zu e la es tão na nos sa fren te.

Afi nal, en tão, o que te mos a co me mo rar na ver -
da de, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res? Que o Bra sil
está vol tan do a ser aque le de mar ço, de abril do ano
pas sa do? Que con se gui mos man ter a dí vi da es tá vel
em re la ção ao Pro du to Inter no Bru to?

Temo que es te ja mos cons tru in do mais uma
casa de pa lha. Uma casa da que las da his tó ria dos
três por qui nhos, en quan to o que o povo bra si le i ro
quer, e para isso vo tou, é a cons tru ção de uma só li da
casa de ti jo los. Mas es ta mos fes te jan do a casa de pa -
lha, a casa de pa lha que o mer ca do, com um so pro,
uma ven ta nia, uma pe que na tem pes ta de, pode des -
man char logo em se gui da.

Ve jam que, ao lon go dos úl ti mos 8 anos, cum pri-
mos com fi de li da de as pres cri ções do Fun do Mo ne tá-
rio Inter na ci o nal, o co nhe ci do FMI, mas nun ca che ga-
mos à es ta bi li da de efe ti va que per mi tis se a re du ção
dos ju ros e, con se qüen te men te, a re to ma da do cres -
ci men to eco nô mi co, que era tão pro me ti da, mas nun -
ca al can ça mos aque las “con di ções fa vo rá ve is”.

Foi as sim que, no fi nal de 1997, com a cri se eco -
nô mi ca asiá ti ca, o País teve mo men tos di fí ce is. Pa re-
cia tudo bem, mas hou ve um pâ ni co mun di al e o Bra -
sil per deu dez bi lhões de dó la res de suas re ser vas
en tre os me ses de agos to e no vem bro.As ta xas de ju -
ros fo ram ele va das de 20 para 45%. 

Des de en tão, tudo se re pe te: os ju ros des cem e
so bem ao sa bor das cri ses in ter na ci o na is. Em 1998,
foi a cri se da Rús sia; no iní cio de 1999, veio o câm bio
flu tu an te e a des va lo ri za ção do real; em 2000, se-
guiu-se a que da da Nas daq; no ano se guin te, ti ve mos
o trá gi co 11 de se tem bro e uma nova cri se com a Gu -
er ra do Afe ga nis tão. No ano pas sa do, as in cer te zas

07036 Qu in ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL424     



do mo men to ele i to ral trou xe ram, jun tos, mais aper to
mo ne tá rio.

A po lí ti ca eco nô mi ca re su miu-se, ao lon go dos
úl ti mos anos, a ele var um pou co mais ou um pou co
me nos as al tas ta xas de ju ros bá si cos da nos sa eco -
no mia. Para onde tudo isso tem le va do o País? O ce -
ná rio atu al mos tra mu i to bem as gra ves con se qüên ci-
as des se lon go e his tó ri co pe río do de ju ros ele va dos.
O Pro du to Inter no Bru to cres ceu ape nas 2% ao ano,
em mé dia, nos úl ti mos anos. A mé dia dos pa í ses em
de sen vol vi men to, de acor do com o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, foi, nes se mes mo pe río do, su pe ri or a
4% ao ano. Já es ta mos fa lan do, ago ra, Sr. Pre si den te,
em dé ca das per di das. Em con se qüên cia des sa ba i xa
di nâ mi ca eco nô mi ca, as ta xas de de sem pre go do
País não pa ram de su bir. No fi nal do ano pas sa do,
19% da po pu la ção eco no mi ca men te ati va es ta va de -
sem pre ga da.

De acor do com o Di e e se, e de acor do com o
Cen tro de Estu dos Sin di ca is e de Eco no mia do Tra ba-
lho, da Uni camp, já se pre vê o ma i or de sem pre go da
his tó ria para este ano, al can çan do a ci fra de 20 a 21% 
até o fi nal do pre sen te ano.

Nes se am bi en te, o que ve mos? Ve mos, in fe liz-
men te, a pros pe ri da de ape nas para al guns se to res
es pe cí fi cos da eco no mia bra si le i ra. Para o se tor ex-
por ta dor, há pros pe ri da de, mes mo as sim oca si o nal,
em fun ção da des va lo ri za ção do real di an te do dó lar.
Tam bém se pre vê pros pe ri da de para o se tor ban cá-
rio, este, sim, que é a que me lhor ca rac te ri za a he ge-
mo nia des se tipo de po lí ti ca eco nô mi ca no País. So -
men te em 2002, os ban cos lu cra ram R$24,5 bi lhões,
o ma i or de toda a his tó ria bra si le i ra. A in ter me di a ção
ban cá ria, por tan to, pro duz, nes te mo men to, os ma i o-
res spre ads já pa gos pela so ci e da de bra si le i ra. E,
pelo me nos, me ta de do lu cro do se tor não fi nan ce i ro
é con su mi do para pa gar ju ros aos ban cos. Hoje se
paga um cré di to ao con su mi dor algo pró xi mo a 170%
de ju ros, seja no che que ga ran ti do, no car tão de cré -
di to, seja no con su mo di re to.

Sr. Pre si den te, são nes sas con di ções que man -
te mos o mer ca do cal mo, sa tis fe i to, con fi an te no País
e nos seus re ce bí ve is, que es tão sen do ga ran ti dos.
Essa é a co mi da que se dá ao dra gão. Então, efe ti va-
men te, o que te mos a co me mo rar nes se mo men to?

Srªs e Srs. Se na do res, mi nha aná li se não pre -
ten de ser aca dê mi ca. É a aná li se de um ex-Go ver na-
dor que vi veu, du ran te seu man da to, a frus tra ção de,
mu i tas ve zes, não con se guir cri ar os em pre gos que
pre ci sa va – e que eram exi gi dos por sua po pu la ção –
por que a po lí ti ca ma cro e co nô mi ca do País as fi xi a va
as em pre sas de seu Esta do.

Qu an do re ce be mos a vi si ta do Mi nis tro Anto nio
Pa loc ci, nes te ple ná rio, pedi a S. Exª que se pre o cu-
pas se com o cres ci men to do País, com po lí ti cas que
re du zis sem o im pac to ne ga ti vo dos ju ros ele va dos;
po lí ti ca de ge ra ção de em pre go que acon te ce em vá -
ri os pa í ses e que, in fe liz men te, não ocor re no Bra sil.
No en tan to, nos so Mi nis tro re cu sou-se ter mi nan te-
men te a sair da car ti lha e afir mou que era con tra “in -
ven ci o ni ces” e que até ace i ta ria su ges tões, mas que
não via ou tro ca mi nho além do ca mi nho do mer ca do.

O pro ble ma é que, en quan to o Bra sil es pe ra as
cha ma das “con di ções fa vo rá ve is”, as con di ções ide a-
is, vi ve mos re féns de um cír cu lo vi ci o so: os ju ros são
al tos por que a eco no mia do Bra sil é frá gil e de pen-
den te do ca pi tal ex ter no; e a eco no mia con ti nua frá gil
e de pen den te do ca pi tal ex ter no por que os ju ros são
al tos.

É o mo men to de dar mos um cor te nes sa in ter-
de pen dên cia per ni ci o sa, in jus ta, para o povo bra si le i-
ro. Mas, in fe liz men te, não ve mos o Go ver no Fe de ral
to mar a de ci são de pro du zir, jun to com a es ta bi li da de
mo ne tá ria, tam bém a es ta bi li da de so ci al que todo o
País de se ja.

Não há pro pos tas con cre tas para re du zir nos sa
vul ne ra bi li da de ex ter na, para cri ar em pre gos, para re -
du zir os ju ros, para dis tri bu ir me lhor a ri que za na ci o-
nal en tre as di ver sas re giões bra si le i ras e en tre as di -
ver sas clas ses so ci a is. Tudo se re su me hoje a agra -
dar as ex pec ta ti vas do mer ca do, com o apro fun da-
men to das po lí ti cas mo ne ta ris tas di ta das pelo Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal, ele van do ta xas de ju ros e
su pe rá vits pri má ri os.

Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil exi ge so lu ções
es tru tu ra is, so lu ções du ra dou ras, para que pos sa mos
ex pe ri men tar um novo ci clo de cres ci men to, um novo
ci clo de pros pe ri da de que seja sus ten tá vel e des cen-
tra li za do, para al can çar to das as re giões do Bra sil.
Pa re ce-nos ób vio que a re du ção da vul ne ra bi li da de
ex ter na é, nes se con tex to, con di ção es sen ci al para
que o País pos sa al can çar es ses ob je ti vos.

Sou en ge nhe i ro ci vil, Sr. Pre si den te, por tan to,
te nho que re cor rer a ar gu men tos de al guns eco no-
mis tas. Vou, en tão, usar os do eco no mis ta Pa u lo No -
gue i ra Ba tis ta Jú ni or, a quem não po de mos cha mar
de an ta go nis ta des te Go ver no, pois este eco no mis ta
aca ba de re va li dar as crí ti cas que fa zia à po lí ti ca eco -
nô mi ca do Go ver no pas sa do, até re co nhe cen do al-
guns re sul ta dos atu a is, mas cha man do a aten ção de
que a sim ples ma ni pu la ção dos nú me ros da ma cro e-
co no mia não é su fi ci en te para es ta bi li zar a eco no mia
bra si le i ra.
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De acor do com o eco no mis ta Pa u lo No gue i ra, a
vul ne ra bi li da de da po si ção ex ter na da eco no mia bra -
si le i ra de cor re ba si ca men te de três fa to res que per -
ma ne cem: o ele va do dé fi cit em con ta cor ren te; a ex -
ces si va aber tu ra da con ta de ca pi ta is; e a in su fi ciên-
cia de re ser vas in ter na ci o na is do nos so País.

Qu e ro pe dir a aten ção des ta Casa para a ques -
tão da ex ces si va aber tu ra da con ta de ca pi ta is. Pa u lo
No gue i ra lem bra que o fá cil trân si to de re cur sos per -
mi te a eva são de di vi sas a qual quer ten são do mer ca-
do. Sem pre que há qual quer ins ta bi li da de da eco no-
mia ou do País, ins ta lam-se cri ses ar ti fi ci a is que têm
per mi ti do a es pe cu la ção fi nan ce i ra e o ga nho in de vi-
do com os re cur sos ex tra í dos da nos sa Pá tria, do
povo bra si le i ro.

Des de o Go ver no Col lor, o Ban co Cen tral afrou -
xou os con tro les des sa área, ace i tan do, se gun do o
eco no mis ta, “prá ti cas e cláu su las con tra tu a is que
per mi tem an te ci pa ção de pa ga men tos e con du zem à
per da de con tro le so bre a es tru tu ra de ven ci men tos
da dí vi da ex ter na”. Ou seja, ha ve ria uma per da de
con tro le tem po ral dos ven ci men tos, que au men ta ria,
por tan to, a vul ne ra bi li da de da eco no mia bra si le i ra.

No que diz res pe i to ao ele va do dé fi cit em con ta
cor ren te, ape sar dos re sul ta dos ob ti dos atu al men te
pelo Go ver no, não po de mos re su mir a so lu ção dos
pro ble mas bra si le i ros a uma po lí ti ca fis cal res tri ti va e
às re for mas tri bu tá ria e pre vi den ciá ria, que não de-
vem, de iní cio, im pli car em re du ção de cus tos – mu i to
pelo con trá rio, é au men to dos cus tos –, que que rem
hoje co lo car para o País como a pa na céia que re sol-
ve rá to dos os pro ble mas na ci o na is as re for mas, seja
a tri bu tá ria, a pre vi den ciá ria, a tra ba lhis ta ou a po lí ti-
ca.

Qual se ria, en tão, o novo ca mi nho? Acre di ta-
mos que este Go ver no pre ci sa mo bi li zar, e ra pi da-
men te, os ins tru men tos de es tí mu lo às ex por ta ções,
a subs ti tu i ção de im por ta ções e bens de ser vi ço,
usan do des de a po lí ti ca de co mér cio ex te ri or até os
ban cos pú bli cos fe de ra is e a po lí ti ca tri bu tá ria. Mas
nada dis so foi co lo ca do até ago ra em prá ti ca, Srs. Se -
na do res.

Te mos re ce bi do aqui no Se na do Fe de ral e na
Câ ma ra dos De pu ta dos...

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

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Per fe i ta-
men te, Se na dor.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Estou es cu tan do com aten ção o dis cur so sé rio de V.
Exª e con cor dan do com es sas apre ci a ções que faz,

in clu si ve com a ci ta ção do Pa u lo No gue i ra Ba tis ta.
Re al men te, a ques tão do con tro le cam bi al é um re-
cur so im por tan te do qual o País pode e deve se va ler
em si tu a ções de cri se. Não es ta mos pro pri a men te vi -
ven do si tu a ção de cri se. Já vi ve mos no pas sa do, e se
ti vés se mos to ma do, na que las si tu a ções de cri se, a
me di da do con tro le so bre os flu xos ex ter nos de ca pi-
tal, tal vez es ta ría mos, hoje, numa si tu a ção me lhor.
Mas, en fim, não é um ins tru men to a ser uti li za do
numa si tu a ção como a que es ta mos vi ven do, que,
em bo ra di fí cil, não ca rac te ri za uma cri se. Os nos sos
dé fi cits em con ta cor ren te es tão di mi nu in do sig ni fi ca-
ti va men te. Há uma ori en ta ção go ver na men tal a par tir
do BNDES. O Mi nis té rio do De sen vol vi men to qua se
se trans for mou num “mi nis té rio de ex por ta ção” – po -
de ria ser fe i ta essa crí ti ca –, tal o em pe nho e a pre o-
cu pa ção. Os re sul ta dos já es tão apa re cen do, na me -
di da em que o dé fi cit em con ta cor ren te e os sal dos
co mer ci a is es tão evo lu in do mu i to bem. Se pu der mos
man ter isso por mais um ou dois anos, nos sa si tu a ção
de vul ne ra bi li da de me lho ra rá subs tan ci al men te.
Cum pri men to V. Exª pela se ri e da de com que abor da
um as sun to tão im por tan te.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de ço
seu apar te, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

Veja a ins ta bi li da de de nos sa po lí ti ca, in clu si ve
cam bi al. Ontem já vi mos di ver gên cia no Go ver no com 
re la ção ao dó lar, se con ti nu ar ca in do. Vi o Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do Go ver no nes ta Casa,
de fen den do que o dó lar não pode cair a pa ta ma res in -
fe ri o res aos do mo men to, sob pena de pre ju di car as
nos sas ex por ta ções.

Por ou tro lado, o pró prio Pre si den te e ou tros se -
to res do Go ver no di zem que o dó lar po de rá cair li vre-
men te e nada será fe i to. O in cre men to de nos sas ex -
por ta ções se deve, em gran de par te, à des va lo ri za-
ção cam bi al exis ten te no País. Só co me ça mos a me -
lho rar nos sa ba lan ça de pa ga men tos no mo men to em 
que há a des va lo ri za ção cam bi al no País. Se o câm -
bio for con tro la do, não te re mos mais os in cen ti vos
para as ex por ta ções, que, por ou tro lado, mos tra-
vam-se in fla ci o ná ri os.

Este é um mo men to di fí cil de ins ta bi li da de fi nan-
ce i ra. E en quan to o meu dis cur so tem esse cen tro,
não se tem as po lí ti cas de de sen vol vi men to e cres ci-
men to eco nô mi co, de ge ra ção de em pre go e ren da,
as po lí ti cas com pen sa tó ri as para ali vi ar a pres são so -
ci al que o País vive.

Te mos re ce bi do aqui, no Se na do e na Câ ma ra
dos De pu ta dos, a aten ci o sa vi si ta de Mi nis tros de
Esta do que bus cam apre sen tar os mais sin ce ros pla -
nos, acre di to, e me tas para a me lhor so lu ção dos pro -
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ble mas que en fren tam em sua área – en tre eles o Mi -
nis tro Luiz Fer nan do Fur lan. Entre tan to, os Mi nis tros
não con se gui ram ain da en cur tar a dis tân cia que exis -
te en tre in ten ção, boa-von ta de, de se jo e a ges tão, a
ação efe ti va.

Eu gos ta ria de dar o exem plo das no tí ci as tra zi-
das pelo Mi nis tro Luiz Fer nan do Fur lan, do Mi nis té rio
do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, à
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. S. Exª nos dis se
que sua meta de ex por ta ção deve cri ar no Bra sil mais
de dois mi lhões de em pre gos.

Essa meta é fun da men tal para o País. Entre tan-
to, não hou ve anún cio con cre to de me di das, não se
apre sen ta ram es tra té gi as de es tí mu lo às ex por ta-
ções, a não ser aque las já exis ten tes, como fe i ras no
ex te ri or. To dos já co nhe cem essa po lí ti ca, sem pre
ado ta da pelo Bra sil. Tam pou co apre sen ta ram-se
subs ti tu i ções de im por ta ções em áre as que pos sam
pe sar de for ma de ci si va no pra to da nos sa ba lan ça
co mer ci al.

Esse anún cio foi pre ce di do bem an tes, ain da em 
20 de fe ve re i ro, de uma re u nião em que o Pre si den te
con vo cou os ban cos es ta ta is para co brar a re du ção
de ju ros e fi nan ci a men to do pe que no e mé dio em pre-
sá rio. Mas até hoje se es pe ra um re sul ta do con cre to
des sa re u nião.

O Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô-
mi co e So ci al, gran de ala van ca fi nan ci a do ra da pro -
du ção bra si le i ra, ain da está ar ru man do suas di re to ri-
as, pra ti ca men te pa ra li sa do, não está nem apro van do
no vos em prés ti mos.

O que te mos no tí cia – dis so o País in te i ro to mou
co nhe ci men to – é da ba i xís si ma exe cu ção or ça men-
tá ria des te Go ver no, que, nos três pri me i ros me ses,
em 25% do ano, exe cu tou algo em tor no de 0,09% do
que está per mi ti do no Orça men to. Se con ti nu ar nes sa
mes ma ba ti da, nes sa mar cha, ao se pro je tar, a exe -
cu ção, até o fi nal do ano, será de 0,5% do or ça men to
fe de ral. Ou seja, pa ra li sia com ple ta dos in ves ti men tos
pú bli cos fe de ra is no País.

O Mi nis tro Antô nio Pa loc ci Fi lho nos fa lou que
não fa ria “in ven ci o ni ces”. Embo ra eu re co nhe ça o seu 
pon to de vis ta, bus car al ter na ti vas, Srªs e Srs. Se na-
do res, não é ne nhu ma ex cen tri ci da de. Pelo con trá rio,
te mos exem plos tes ta dos em ou tros pa í ses que con -
se gui ram su pe rar suas cri ses, como é o caso do Mé -
xi co ou das eco no mi as asiá ti cas, que já re a gi ram, cu -
jas ex por ta ções cres ce ram e que con se gui ram di mi-
nu ir os seus ju ros in ter nos.

Como acre di ta mos que o au men to das ex por ta-
ções é, nes te con tex to, ob je ti vo cen tral a ser per se-

gui do pe las po lí ti cas pú bli cas e como o Mi nis tro Pa -
loc ci, até para es ti mu lar o de ba te nes te Con gres so,
pe diu que apre sen tás se mos boas idéi as, tra go a esta
Casa uma pri me i ra pro pos ta para co la bo rar com este
Go ver no. É o que cha mo de Prê mio De sem pe nho ao
Expor ta dor.

A pro pos ta visa a es ti mu lar, por meio da ex por-
ta ção, a en tra da de dó la res no País, a cri a ção de em -
pre gos, a ele va ção de ren da e, con se qüen te men te, o
cres ci men to da ar re ca da ção e, mais ain da, per mi tir
que os Esta dos se jam par ce i ros des te es for ço ex por-
ta dor.

Ao mes mo tem po, os Esta dos ga nha rão um ins -
tru men to para dri blar, hoje, a sua in ca pa ci da de im-
pos ta pelo acor do do pa ga men to da dí vi da com o Go -
ver no Fe de ral. Nós es ta mos pro pon do que, para cada 
cres ci men to do sal do co mer ci al com o ex te ri or, o
Esta do que al can çar esse ob je ti vo seja fa vo re ci do
com o per cen tu al de aba ti men to so bre o va lor dos
seus pa ga men tos do ser vi ço da dí vi da para o Go ver-
no Fe de ral.

Des te modo, o pro je to terá o mé ri to de in cen ti var
e de sen ca de ar po lí ti cas pú bli cas na es fe ra es ta du al
que au men tem o vo lu me das ex por ta ções bra si le i ras.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Se na-
dor Cé sar Bor ges, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Con ce do
um apar te ao no bre Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Con si-
de ro ex tre ma men te im por tan te este pon to que V. Exª
sus ci tou acer ca de um prê mio de ex por ta ção, por que,
no fun do, e V. Exª fa lou, isso iria in te res sar aos Esta -
dos. Ocor re que, hoje, a ex por ta ção – e te mos de des -
co brir uma fór mu la para fa zer um elo en tre a ex por ta-
ção e o Esta do –, em sua gran de ma i o ria, toda ela é
isen ta de ICMS. V. Exª, como Go ver na dor, lem bra-se
de vá ri os ca sos em que até dis cu ti mos so bre o ICMS
da ex por ta ção. Pen so que uma das pe dras de to que,
uma das co i sas im por tan tes que tem de ser vis ta na
ex por ta ção é o in te res se do Esta do. Exis tem ca sos
que te mos dis cu ti do, como o do Pará, gran de ex por ta-
dor, que, no fun do, aca ba sem o in cen ti vo ma i or pela
ex por ta ção. Tam bém há ca sos no nos so Esta do, a
Ba hia, e V.Exª traz uma gran de su ges tão, por que ela
pode per mi tir esse lado prá ti co de bus car mos jun tos a 
união do Esta do com o Go ver no Fe de ral no to can te à
ex por ta ção.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de-
ço-lhe o apar te, emi nen te Se na dor Ro dolp ho Tou ri-
nho.Efe ti va men te, pela Lei Kan dir, os Esta dos não ar -
re ca dam ICMS na ex por ta ção, e as em pre sas que
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têm cré di to de ICMS fi cam cre do ras dos Esta dos,
one ran do-os bas tan te e fa zen do com que se de sin te-
res sem em in cre men tar suas ex por ta ções.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Isso
ocor re tan to no pro du to pri má rio quan to no in dus tri a li-
za do. O equa ci o na men to da ex por ta ção bra si le i ra é
re al men te um pro ble ma mu i to sé rio. É um pon to fun -
da men tal, abor da do por V. Exª com mu i ta pro pri e da-
de.

O Sr. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – O nos so
pro je to visa exa ta men te dar um in cen ti vo me di an te a
re du ção dos ju ros da dí vi da pa gos pelo Esta do ao
Go ver no Fe de ral, à me di da que in cre men tar suas ex -
por ta ções. Ha ve rá, en tão, um va lor per cen tu al a ser
di mi nu í do, pro por ci o nal ao in cre men to per cen tu al das 
ex por ta ções do Esta do.

Des se modo, o pro je to terá o mé ri to de in cen ti-
var e de sen ca de ar po lí ti cas pú bli cas na es fe ra es ta-
du al que au men tem o vo lu me das ex por ta ções bra si-
le i ras de for ma sus ten ta da, in clu si ve por que par te
dos re cur sos deve ser gas ta em po lí ti ca de fo men to à
ex por ta ção, fi nan ci an do, por exem plo, pes qui sa e de -
sen vol vi men to.

Tam bém des ta co que o prê mio De sem pe nho
Expor ta dor usa o con ce i to de ba lan ça co mer ci al na
ava li a ção do de sem pe nho ex por ta dor dos Esta dos,
para in cen ti var, além do cres ci men to da ex por ta ção,
tam bém a re du ção da im por ta ção.

Para evi tar agres são aos con tra tos já fir ma dos
en tre Esta dos e Go ver no Fe de ral, for mal men te este
pro je to fun ci o na rá como in cen ti vo fis cal para os Esta -
dos, em bo ra, na prá ti ca, vá atu ar na con ta do de sem-
bol so do pa ga men to da dí vi da, de modo que, no fi nal,
seja um en con tro de con tas.

Espe ro, por isso, ter o apo io do Se na do e tam -
bém do Go ver no para esta pro pos ta.

Con tu do, Srªs e Srs. Se na do res, a par ti ci pa ção
bra si le i ra no co mér cio mun di al al can ça pou co mais
de 1%. Expor ta mos ape nas 1/3 do que ex por ta o Mé -
xi co e me ta de do que ex por ta a Ma lá sia. Em ter mos
re la ti vos, apre sen ta mos os pi o res de sem pe nhos da
Amé ri ca La ti na: ape nas US$380 por ha bi tan te/ano de 
ex por ta ção, con tra US$1.600 do Mé xi co e US$1.100
do Chi le.

Se as ex por ta ções são uma pri o ri da de  como
são  te mos que mu dar o foco de atu a ção do po der pú -
bli co no Bra sil. O Pre si den te Lula não pode de i xar que 
seu ca pi tal po lí ti co es cas se ie di an te do es pe ra do
cres ci men to do de sem pre go  como vai acon te cer
este ano , que já é o pior de to dos tem pos.

O que vi mos nes te pri me i ro tri mes tre, no en tan-
to, foi uma es tra nha mu dan ça, uma es tra nha me ta-
mor fo se. Aque le tão exe cra do, em pas sa do re cen te,
Con sen so de Was hing ton foi ga nhan do rou pa nova,
até que se trans for mou no Con sen so de Bra sí lia. Ace -
i ta ram-se prá ti cas an tes cri ti ca das por sa cri fi car a
par te mais vul ne rá vel da po pu la ção, sem que efe ti va-
men te sig ni fi cas sem mu dan ças es tru tu ra is na eco no-
mia. Ape nas mais ca sas de pa lha.

Nos úl ti mos anos, ou tras co me mo ra ções acon -
te ce ram, mas, in fe liz men te, an da mos so men te para
trás. O Bra sil, que já che gou a ser – to dos de vem se
lem brar  a oi ta va eco no mia do mun do, caiu atu al men-
te para a 12ª po si ção, per den do para o Ca na dá, para
a Índia, para a Co réia e para ou tro país. Ago ra, os es -
tu dos in di cam que, ao fi nal des te ano, se re mos so-
men te a 15ª eco no mia mun di al. Será uma que da do
8º para o 15º lu gar.

Não que re mos que os re sul ta dos eco nô mi cos
des te Go ver no se jam mo ti vo de co me mo ra ção so-
men te em Bra sí lia ou em Wall Stre et. Qu e re mos que
os be ne fí ci os da ati vi da de eco nô mi ca ge rem os fru tos
de que o Bra sil pre ci sa, e que essa fes ta che gue às
ca sas mais mo des tas des te País, no nos so que ri do
Pi a uí, ter ra do Se na dor Mão San ta, no nos so Nor des-
te bra si le i ro. Que es ses re sul ta dos che guem tam bém
às fá bri cas e às fi las de em pre go.

Por isso, Srªs e Srs. Se na do res, pre ci sa mos per -
gun tar: ago ra que es ta mos vol tan do aos ín di ces de
10 ou 12 me ses atrás, em que di re ção irá a po lí ti ca do
Go ver no? Ago ra, há es sas co me mo ra ções, mas, in fe-
liz men te, nada sig ni fi cam na me lho ria da qua li da de
de vida do povo bra si le i ro.

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

O SR. CÉSAR BORGES (PFL  BA) – Per mi to
um apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  SP) – Se na-
dor Cé sar Bor ges, ain da bem que V. Exª, sen do do
PFL, re to mou o de ba te. Algu ma cir cuns tân cia pode
ter ha vi do para que o Pre si den te do PFL, Jor ge Bor -
nha u sen, te nha fe i to um pro nun ci a men to e pre ci sa do
se au sen tar do ple ná rio. Mas se ria in te res san te se pu -
dés se mos ter tro ca do idéi as a res pe i to dos ad je ti vos
tão se ve ros usa dos para qua li fi car os 100 pri me i ros
dias do Pre si den te Lula. V. Exª traz um de po i men to
que, con for me o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no res sal-
tou, co lo ca o de ba te em ní vel mu i to po si ti vo e sé rio.
Entre ou tras con tri bu i ções, V. Exª trou xe a re fle xão do
eco no mis ta Pa u lo No gue i ra Ba tis ta Jú ni or, que tem
mu i ta afi ni da de co nos co e com o Pre si den te Lula, que 
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sem pre o tra tou como ami go. Pa u lo No gue i ra tem
trans mi ti do ao Mi nis tro Antô nio Pa loc ci – sou tes te-
mu nha dis so – suas re fle xões, suas crí ti cas, não ape -
nas por es cri to, mas pes so al men te. E o Mi nis tro Pa -
loc ci tem ava li a do, com mu i ta se ri e da de, es sas con si-
de ra ções. Como exem plo, o eco no mis ta tem res sal ta-
do quão im por tan te será que o Go ver no tome as me -
di das ne ces sá ri as para não fi car de pen den do tan to
da mo vi men ta ção de ca pi ta is ex ter nos, co mum di an te
de even tu a is de se qui lí bri os ex ter nos. Infe liz men te, di -
an te das con tur ba ções in ter na ci o na is ocor ri das a
cada hora, faz-se ne ces sá rio o Bra sil de sen vol ver vo -
lu me su fi ci en te de ex por ta ções e de re ser vas, que in -
clu si ve não se jam em pres ta das pelo Fun do Mo ne tá-
rio Inter na ci o nal. Será mu i to me lhor para o Bra sil não
fi car na de pen dên cia de em prés ti mos ou de aju da do
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal a qual quer mo men to,
in clu si ve para não ha ver qual quer tipo de in fluên cia
do FMI na de ci são do que será me lhor para o Bra sil.
Isso deve ser es co lha do Go ver no e do povo bra si le i-
ro. V. Exª res sal ta que os nú me ros ain da não são tão
sig ni fi ca ti va men te bons, como se as me di das já não
es ti ves sem sen do co lo ca das em prá ti ca. Mas hou ve
re cu pe ra ção de al guns nú me ros, Se na dor Cé sar Bor -
ges, e pa re ce-me que o Pre si den te Lula vem dan do
pas sos na di re ção cor re ta e com mu i ta fir me za, na
me di da do pos sí vel, em re la ção a seus ob je ti vos ma i-
o res. Ain da hoje, pela ma nhã, jun to com o Mi nis tro
das Ci da des, Olí vio Du tra, num ato em que es ti ve ram
pre sen tes, no Pa lá cio do Pla nal to, re pre sen tan tes
das mais di ver sas en ti da des pre o cu pa das com a mo -
ra dia no Bra sil, o Pre si den te Lula in for mou que, nes te
ano, se rão apli ca dos apro xi ma da men te R$5,2 bi-
lhões em ha bi ta ção, em mo ra dia, tan to nas áre as ur -
ba nas quan to nas ru ra is – nes tas, em me nor nú me ro.
Aliás, es tão sen do as sen ta das 1.200 fa mí li as em di -
ver sas re giões ru ra is do Bra sil.

  Essa si tu a ção ca u sa rá um im pac to mu i to sig ni-
fi ca ti vo no ní vel de em pre go. V. Exª sabe que o se tor
de mo ra dia uti li za mais pro du tos na ci o na is do que im -
por ta dos. É um se tor que gera bas tan te em pre go,
mas não de man da gran des im por ta ções, o que tam -
bém é sa u dá vel do pon to de vis ta do equi lí brio. Cum -
pri men to V. Exª pela re fle xão cons tru ti va que hoje traz 
a este Ple ná rio. Mu i to obri ga do.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de ço
o apar te, Se na dor Edu ar do Su plicy. São co in ci den tes
os nos sos pon tos de vis ta.

É im por tan tís si mo que a cons tru ção ci vil, por
exem plo, seja re a ti va da o mais rá pi do pos sí vel, haja
vis ta ser uma gran de de man da do ra de mão-de-obra.
No en tan to, os re cur sos da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral,

da Fu na sa, do Fun do de Com ba te à Po bre za, cri a do
por esta Casa por ins pi ra ção do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, não es tão sen do uti li za dos. V. Exª
há de con vir que uma exe cu ção or ça men tá ria, em
três me ses, de 0,09% é mu i to ba i xa, é uma pa ra li sia.
Se o Pre si den te Lula gas tar R$5 bi lhões em mo ra dia
nos pró xi mos me ses, apla u di re mos. Mas, in fe liz men-
te, até o mo men to, há uma pa ra li sia do Go ver no Fe -
de ral.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Cé sar Bor ges, so bre esse pon to, lem bro que o
Pre si den te Lula in for mou em seu dis cur so que a Ca i-
xa Eco nô mi ca Fe de ral ha via des ti na do para o se tor
de mo ra di as em 2002 cer ca de R$320 mi lhões, se
não me fa lha a me mó ria. Ve ri fi cou-se, ao fi nal do ano,
que da que le mon tan te ape nas cer ca de 24 mi lhões
efe ti va men te ha vi am sido gas tos. Sua Exce lên cia dis -
se que esse tipo de pro ce di men to pre ci sa ser re ver ti-
do. Mu i to obri ga do.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Fi que-
mos, por tan to, na ex pec ta ti va de que pos sa ser efe ti-
va men te re ver ti do. Por que boas in ten ções sa be mos
que há no Go ver no, que tem fe i to de cla ra ções nes se
sen ti do. No en tan to, não as sis ti mos ain da a uma
ação, isto é, a te o ria não se fez prá ti ca.

Enquan to isso, o País con ti nua vi ven do a si tu a-
ção do de sem pre go e da an gús tia so ci al.

O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Pois não,
Exce lên cia.

O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB-CE) – Se na dor
Cé sar Bor ges, eu que ria di zer al gu mas pa la vras so -
bre a opor tu ni da de da sua pro pos ta. Com sua ex pe-
riên cia de Go ver na dor, V. Exª vi ven ci ou a fal ta de in te-
res se dos Esta dos em re la ção ao pro gra ma con cre to
e ob je ti vo de ex por ta ção. É uma gran de ilu são acre di-
tar que uma boa ge rên cia eco nô mi ca se faz ape nas
com po lí ti ca eco nô mi ca, ou que uma va ri a ção do
câm bio ou uma su per va lo ri za ção do dó lar seja ca paz
de pro mo ver uma po lí ti ca efi ci en te de ex por ta ção,
sem o en vol vi men to con cre to dos Esta dos, que, na
au sên cia do Go ver no Fe de ral, fa zem po lí ti ca in dus tri-
al. Quem faz po lí ti ca in dus tri al no Bra sil são os Esta -
dos. Sem o en vol vi men to dos Esta dos é pra ti ca men te
im pos sí vel uma po lí ti ca de ex por ta ção re al men te efi -
ci en te, por que são eles que fa zem a po lí ti ca in dus tri al.
Por tan to, Exce lên cia, sua co lo ca ção, sua pro pos ta,
que deve ser ou vi da pelo Go ver no, toca em dois pon -
tos fun da men ta is. O pri me i ro é a ne ces si da de da ge -
rên cia eco nô mi ca, ou seja, bom go ver no na eco no-
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mia não se faz ape nas com boa po lí ti ca eco nô mi ca,
mas com ge rên cia do dia-a-dia da eco no mia. Isso tem 
sido es que ci do nos úl ti mos anos pe los ge ren tes de
po lí ti ca eco nô mi ca no País. V. Exª se re fe riu à ne ces-
si da de de ge rên cia eco nô mi ca. O se gun do pon to
abor da do por V. Exª tra tou do en vol vi men to di re to dos
Esta dos, atu al men te os gran des pro mo to res de po lí ti-
ca in dus tri al no País. Qu an to à ques tão le van ta da
pelo Se na dor Edu ar do Su plicy so bre os re cur sos dis -
po ní ve is pela Ca i xa Eco nô mi ca, pa re ce-me que exis -
te uma ilu são, pois ci tam-se nú me ros que não se rão
efe ti va dos nun ca, por que não adi an ta a Ca i xa Eco nô-
mi ca dis po ni bi li zar um va lor X de re cur sos para sa ne-
a men to e para ha bi ta ção se não po de rá ser con cre ti-
za do, por que – e o Se na dor Edu ar do Su plicy sabe
mu i to bem – é pre ci so ob ser var o li mi te de en di vi da-
men to dos Esta dos. Isso tem ocor ri do ano após ano e
ocor re rá no va men te este ano. Pos so até apos tar que,
se os mes mos cri té ri os fo rem uti li za dos, a Ca i xa Eco -
nô mi ca con ti nu a rá ten do di nhe i ro dis po ní vel para ha -
bi ta ção, mas o Go ver no sabe que não será apli ca do.
Ape nas para efe i to de mí dia, de anún ci os, di vul ga-se
a dis po ni bi li da de dos re cur sos. Na re a li da de, tem-se
que ob ser var o li mi te de en di vi da men to dos Esta dos
e os cri té ri os es ta be le ci dos pela pró pria Ca i xa Eco nô-
mi ca para con ces são de cré di to para sa ne a men to e
para ha bi ta ção aos Esta dos com re cur sos do FGTS.
Mu i to obri ga do.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se na dor
Tas so Je re is sa ti, V. Exª en ri que ceu o meu pro nun ci a-
men to com sua ex pe riên cia de ex-Go ver na dor do Ce -
a rá, onde fez um tra ba lho mag ní fi co.

A ge rên cia eco nô mi ca não se di re ci o na ape nas
aos mer ca dos. Pa re ce que a úni ca pre o cu pa ção do
Go ver no Fe de ral, como foi dito re cen te men te pelo
Pre si den te do FMI, é mos trar aos mer ca dos que o
Pre si den te Lula é um so ci a lis ta ma du ro. Isso quer di -
zer que po dem os mer ca dos in ter na ci o na is con fi ar no 
atu al Go ver no, por que este Go ver no não é mais
aque le da cam pa nha ele i to ral, não é mais aque le do
PT de opo si ção ao go ver no pas sa do. E os mer ca dos
es tão sa tis fe i tís si mos, rin do à toa! Wall Stre et está di -
zen do: “Mu i to bem! O Bra sil é um caso es pe ci al.
Está-se ven do! Estão to man do as me di das or to do xas
e apro fun dan do-as”.

É a esse ge ren ci a men to da eco no mia que es ta-
mos nos su bor di nan do, e pa ra le la men te a ele, se
esse for o úni co ca mi nho – pa re ce-me que há essa
con vic ção pro fun da hoje do Go ver no Fe de ral –,
deve-se fa zer uma eco no mia vol ta da para o so ci al,
para a re to ma da do cres ci men to eco nô mi co. Nos sos
ir mãos bra si le i ros con ti nu am de sem pre ga dos. E o

em pre go, nes te ano, vai ba ter re cor de. O Nor des te
bra si le i ro pre ci sa de obras de in fra-es tru tu ra, e o Go -
ver no está pa ra li sa do. Os cor tes or ça men tá ri os atin -
gi ram a in fra-es tru tu ra, a sa ú de e a edu ca ção. Essa é
a re a li da de!

Por isso a per gun ta do meu dis cur so: o que te -
mos a co me mo rar?

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Cé sar
Bor ges?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, se V. Exª me per mi te, vou
con ce der o apar te ao Se na dor Mão San ta, que já ha -
via pe di do an te ri or men te.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – O Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães tem a pre fe rên cia.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Sem en trar no mé ri to, re co nhe ço que o Go ver no tem
ape nas cem dias e não po de ria apre sen tar re sul ta dos
ma i o res na área eco nô mi ca do que os que tem apre -
sen ta do. Mas é im por tan te di zer que, ten do sido V.
Exª um ex ce len te Go ver na dor, de mons tra ago ra, com 
es tu do e tra ba lho, que será um gran de Se na dor pela
Ba hia, tra zen do te mas im por tan tes à dis cus são, com
todo o res pe i to para com ad ver sá ri os e cor re li gi o ná ri-
os, a fim de apon tar os me lho res ca mi nhos para o
Bra sil. Uma co i sa nin guém pode ne gar em re la ção ao
Pre si den te da Re pú bli ca: seu sen so de hu mil da de. V.
Exª, com seu dis cur so, co la bo ra com o Go ver no, ex -
ter nan do opi niões, com apar tes ex cep ci o na is, não
ape nas dos re pre sen tan tes do PT, mas prin ci pal men-
te do Se na dor Tas so Je re is sa ti. V. Exª en ri que ce seu
dis cur so com es sas opi niões, al gu mas fa vo rá ve is, ou -
tras di ver gen tes. Mas o im por tan te é que V. Exª de-
mons tra o gran de Se na dor que a Ba hia en vi ou a esta
Casa.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de-
ço, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, o apar te que
en ri que ce so bre ma ne i ra meu dis cur so.

To dos tor ce mos pelo su ces so do Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va. Mas tal su ces so só será pos -
sí vel se as me di das cor re tas fo rem to ma das tem pes ti-
va men te. Acre di to que esta Casa está pron ta a vo tar
as re for mas tri bu tá ria e pre vi den ciá ria. No en tan to,
não sen ti mos ain da uma pro pos ta for mu la da con cre-
ta men te; há ape nas dis cus sões. Não sa be mos se te -
re mos re for mas ou se te re mos ajus tes. O pró prio mer -
ca do tem uma ex pec ta ti va mu i to gran de quan to ao
que será pro pos to em ter mos de re for ma tri bu tá ria e
pre vi den ciá ria. Esta mos na ex pec ta ti va se é uma re -
for ma para ajus tar por mu i tos anos adi an te ou se são
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sim ples men te ajus tes para re sol ver pro ble mas cir-
cuns tan ci a is. Infe liz men te, essa ini ci a ti va não é nos -
sa, terá que ser do Po der Exe cu ti vo, e não veio ain da
para esta Casa.

Agra de ço o apar te do Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, que, como lí der po lí ti co ma i or do nos so
Esta do, hon ra-me e ilus tra o meu pro nun ci a men to.

Eu que ria tam bém con ce der o apar te ao Se na-
dor Mão San ta.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – E,
de po is, a mim, Se na dor, por fa vor.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Cé sar
Bor ges, es tou acom pa nhan do aten ta men te o pro nun-
ci a men to de V. Exª, como aten ta men te acom pa nhei o
seu Go ver no, e gos ta ria de fa zer uma cor re ção. V. Exª
se apre sen tou como um ex-Go ver na dor da Ba hia,
mas que ro dar o tes te mu nho de que V. Exª foi um
ex-bom e gran de Go ver na dor da Ba hia. V. Exª, con ti-
nu an do à luz do ex-Go ver na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães, de sen vol veu mu i to o tu ris mo, a edu ca ção, a sa -
ú de, e agi gan tou o Nor des te, im plan tan do, com mu i ta
co ra gem, uma in dús tria au to mo bi lís ti ca da qual to dos
nós nos or gu lha mos. Mas cada um leva para onde for
a sua for ma ção pro fis si o nal. V. Exª se de cla rou en ge-
nhe i ro, e eu sou mé di co-ci rur gião, lem bran do que
mé di co-ci rur gião era Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i-
ra, que fez toda essa his tó ria e foi, como eu, de San ta
Casa, Pre fe i to, Go ver na dor. Ele era mu i to oti mis ta e
di zia: “É me lhor ser oti mis ta. 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”.
So mos oti mis tas, mas, como na mi nha pro fis são, tem
que se fa zer di ag nós ti co. Não adi an ta esse ne gó cio
de 100 dias. Isso foi his tó ria de Na po leão Bo na par te,
que pas sou, um sím bo lo do pas sa do que não nos in -
te res sa. Ago ra, tem que se fa zer o di ag nós ti co. E o di -
ag nós ti co é cla ro, está fe i to, qual quer pes qui sa ates ta
isso. Em qual quer pes qui sa se cons ta ta que o pri me i-
ro mal des te País é o de sem pre go. É no meu gran di o-
so Pi a uí, na Ba hia ou em qual quer lu gar. É o de sem-
pre go. Esta mos para ga nhar me da lha de ouro mun di-
al. So mos vice, vice-cam peões do de sem pre go. E o
ca mi nho está ali, é ou tro ba i a no – per mi ta-me, mas
não é V. Exª – o Rui Bar bo sa, que dis se que o ca mi-
nho tem que se ver: é o res pe i to e o cul to que se deve
dar ao tra ba lha dor, ao tra ba lho. É esse que vem an tes
e é esse que faz a ri que za. Mas está se cul ti van do a ri -
que za, que vem de po is, o di nhe i ro e os ju ros. O Se na-
dor Pe dro Si mon es ta va aqui, en si nou-nos o que
Alber to Pas qua li ni dis se – está es cri to no li vro dele,
na con tra-capa. Te mos que le var aos lí de res do PT e
ao Pre si den te Lula Alber to Pas qua li ni, tra du zi do e in -
ter pre ta do pelo gran de Pe dro Si mon, sím bo lo ma i or

das vir tu des des ta Casa. Ele diz na con tra-capa: ju ros
alar ga dos, avan ça dos são des gra ça de qual quer
país, ca u sa o de sem pre go. Go ver na dor Tas so Je re is-
sa ti, uma ho me na gem ao Ce a rá, fi ca rei com o can tor
po pu lar Fag ner, ami go de V. Exª. O Tas so co me mo rou
50 anos de Fag ner, que tem a mú si ca Me ni no Gu er-
re i ro, em que in ter pre ta isso e dá o ca mi nho para
qual quer go ver no. Diz o Fag ner: “o me ni no guer re i ro
tem um so nho, se se cas tra esse so nho, e esse so nho
é o tra ba lho, ele mata, ele mor re e ele rou ba”.E nes se
pon to ele apon ta para a se gun da do en ça des te País:
a vi o lên cia. Está cla ro, está fe i to o di ag nós ti co. O de -
sem pre go está au men tan do e a vi o lên cia tam bém. O
ter ce i ro gran de pro ble ma des te País: a sa ú de. Esta -
mos vi ven do os pi o res dias. A di ta du ra, con de na da
por mu i tos e por mim, teve um acer to: uma fá bri ca de
me di ca men tos para os po bres. Hoje é tris te pas sar
uma re ce i ta para os po bres, por que é um in sul to, uma
ofen sa; eles não têm di nhe i ro para com prar o re mé-
dio. Essas mi nhas pa la vras tem um sen ti do de co la-
bo rar com o Lula, que, acre di ta mos, é ge ne ro so e no
qual vo ta mos. O di ag nós ti co está aqui. O res to é con -
ver sa fi a da. Não tem co me mo ra ção, não! Va mos tra -
ba lhar, pois é com tra ba lho que se faz a gran de za
des te País!

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Se -
na dor Cé sar Bor ges, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Pois não,
Se na do ra, mas, an tes, per mi ti rei um apar te ao Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no, que já ha via pe di do.

Qu e ro agra de cer ao Se na dor Mão San ta, que
go ver nou nos so Pi a uí e que é um ho mem do povo,
po pu lar e que sabe en ten der o que a alma do povo
bra si le i ro hoje de se ja. São es sas ques tões, qua is quer
pes qui sas de opi nião pú bli ca, em qual quer ci da de,
em qual quer Esta do, con fir ma exa ta men te o que diz
S. Exª: a pri me i ra pre o cu pa ção do povo bra si le i ro é
com o em pre go, a se gun da, com a se gu ran ça e, a ter -
ce i ra, com a sa ú de. São es sas as po lí ti cas que par ti-
ram de um Go ver no que foi ele i to pela mu dan ça, pela
pro pos ta de um go ver no so ci al, vol ta do para o so ci al,
mas não as sis ti mos ain da a po lí ti cas con sis ten tes
que dêem ca pa ci da de ao povo bra si le i ro de ter no va-
men te es pe ran ça.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Cé sar Bor ges, o tem po de V. Exª se es go tou. V. Exª
po de rá con ce der o apar te, mas eu pe di ria que ten te
ser bre ve.

Obri ga do pela con si de ra ção.
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O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de-
ço, Sr. Pre si den te.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – V.
Exª, Se na dor Cé sar Bor ges, re ce be tan tos apar tes,
por que o dis cur so de V. Exª tem subs tân cia, está
abor dan do um pon to fun da men tal, im por tan te, e
abor dan do de for ma sé ria, daí o in te res se dos Se na-
do res em par ti ci par des ta dis cus são. Eu mes mo gos -
ta ria de de ba ter mais vá ri os pon tos le van ta dos por V.
Exª, com os qua is não es tou bem de acor do, mas eu
gos ta ria só de me fi xar, para não to mar de ma si a do
tem po, na ques tão da co me mo ra ção. Efe ti va men te,
não es ta mos co me mo ran do nada, Se na dor Cé sar
Bor ges. Esse pra zo dos cem dias é es ti pu la do – o Se -
na dor Mão San ta tem ra zão, cre io que veio de Na po-
leão, de po is, os cem dias de Ken nedy. Mas, em cem
dias, um go ver no que se pro põe a uma mu dan ça pro -
fun da e está re mo de lan do toda a es tru tu ra do Go ver-
no para lan çar as suas po lí ti cas não pode, efe ti va-
men te, apre sen tar re sul ta dos, se não na re es tru tu ra-
ção dos ór gãos de Go ver no. A co me mo ra ção virá
com os re sul ta dos – e eles apa re ce rão no seu tem po
–, mas não em cem dias. Não se ria sé rio de nos sa
par te es tar aqui que ren do co me mo rar es ses cem
dias, que fo ram de mu i ta di fi cul da de, de uma he ran ça
pe sa da e de uma ne ces si da de de re es tru tu ra ção e
re mo de la ção pro fun da dos ór gãos de Go ver no para
mu dar essa po lí ti ca que jo gou o País no poço pro fun-
do que aí está. De for ma que não se tra ta de co me mo-
ra ção, mas de re co nhe ci men to de que se es go tou um
pra zo so bre o qual exis te uma cer ta mís ti ca que es ta-
mos en fren tan do, re co nhe cen do as di fi cul da des e o
tra ba lho sé rio de pes so as como V. Exª, o qual está
aqui nes ta tri bu na a que rer le van tar o de ba te no ní vel
ele va do que é o ní vel pró prio des ta Casa. Meus cum -
pri men tos.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, agra de ço a V. Exª, e gos ta ria até
de lem brar um dis cur so que V. Exª fez, ao qual tive a
opor tu ni da de e a ale gria de as sis tir na se ma na pas -
sa da, que re ve la va mu i tas des sas pre o cu pa ções que
es tou ex ter nan do aqui hoje. Te mos co in ci dên ci as
nes ses pon tos de vis ta. O dis cur so de V. Exª foi fe i to
aqui na quar ta-fe i ra da se ma na pas sa da.

Não es tou co bran do obras do Go ver no, mas,
sim, po lí ti cas. Em cem dias, um Par ti do que se pre pa-
rou por 20 anos e teve um pe río do de tran si ção po de-
ria ter im plan ta do es sas po lí ti cas de cres ci men to eco -
nô mi co e de de sen vol vi men to so ci al. Mas, in fe liz men-
te, não vi mos na prá ti ca, na ação do dia-a-dia, es sas
po lí ti cas. Não co bro por co me mo ra ções de obras,
por que cem dias se ri am in su fi ci en tes.

Para fi na li zar, gos ta ria de con ce der o apar te à
Se na do ra Ana Jú lia.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Mu i to
obri ga da, Se na dor. Qu e ro ape nas re gis trar a di fe ren-
ça que faz um Se na dor le van tar ques tões im por tan-
tes, apre sen tar crí ti cas e, mes mo dis cor dan do, res pe-
i to-as por que V. Exª le van ta pon tos im por tan tes e faz
crí ti cas em um ní vel que deve ser res pe i ta do. É im por-
tan te dis cu tir mos uma ques tão que V. Exª co men tou:
a ex por ta ção. Sou do Esta do do Pará, o se gun do
Esta do no Bra sil em con tri bu i ção para a ba lan ça co -
mer ci al. No en tan to, não te mos re ce bi do – como fa lou
há pou co o nos so Se na dor e ex-Mi nis tro Ro dolp ho
Tou ri nho – com pen sa ções su fi ci en tes pe las ex por ta-
ções que tan to con tri bu em para o Bra sil. E o meu
Esta do não tem re ce bi do uma com pen sa ção, in clu si-
ve, à al tu ra de sua im por tân cia, pois so mos a ma i or
pro vín cia mi ne ral do mun do, o ma i or po ten ci al hi dre-
lé tri co do País. É uma ques tão que va mos dis cu tir na
re for ma tri bu tá ria. Mas que ro re a fir mar que mu dan-
ças pro fun das no País, como a que nos pro po mos,
como a que o Pre si den te Lula está pro pon do, não po -
dem ser fe i tas em ape nas cem dias, ape sar das si na li-
za ções po si ti vas que têm ha vi do. Fa la rei a res pe i to do 
lan ça men to do Pla no de Erra di ca ção do Tra ba lho
Escra vo. Ter mos tra ba lho es cra vo em ple no sé cu lo
XXI, Se na dor Cé sar Bor ges, é uma ver go nha! O Esta -
do do Pará de tém 80% de todo o tra ba lho es cra vo no
Bra sil, in fe liz men te. Fa zer o lan ça men to, já men ci o na-
do pelo Se na dor Edu ar do Su plicy, de uma po lí ti ca ha -
bi ta ci o nal para o País, mu dan do as re gras da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral – o que não é im pos sí vel –, per -
mi tin do que os Esta dos pos sam ter ma i or aces so a
re cur sos. Já fui Se cre tá ria de Urba nis mo, sou for ma-
da em ar qui te tu ra, e sa be mos quan to a cons tru ção ci -
vil con tri bui para a ge ra ção de em pre go, co i sa de que
tan to o País pre ci sa. Ago ra, é ób vio que as mu dan ças
mais pro fun das não se fa rão sen tir ra pi da men te – e
nem nós es ta mos fa zen do a ava li a ção dos cem dias
–, elas se rão sen ti das com cer te za ao lon go des te
ano, até tal vez no ano que vem, aí, sim, o povo vai po -
der ver as efe ti vas mu dan ças. E a con tri bu i ção des te
Con gres so para as mu dan ças é im por tan te, em que
se dis cu ti rá as re for mas tri bu tá ria e pre vi den ciá ria,
como tam bém a mu dan ça na le gis la ção so bre ex tra-
ção mi ne ral, que con ce de com pen sa ção fi nan ce i ra –
pro je to que apre sen tei... en fim, são mu dan ças es sen-
ci a is para o País. Qu e ria, mes mo ten do di ver gên ci as
de opi nião, pa ra be ni zá-lo pela pro fun di da de de seu
pro nun ci a men to.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de-
ço-lhe, Se na do ra Ana Jú lia, pelo apar te.
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Espe ro que mi nha pro pos ta de com pen sa ção
para os Esta dos, que não é que bra de con tra to, mas
sim ples men te uma re du ção dos en car gos da dí vi da,
pos sa ser apro va da por esta Casa, para que haja
esse es for ço ex por ta dor pe los Esta dos, que se rão,
des sa for ma, mi ni ma men te ali vi a dos des ses en car-
gos com o Go ver no Fe de ral.

Mu i to obri ga do pela to le rân cia, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Cé sar Bor-
ges, 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) – Com a
pa la vra a Se na do ra Lú cia Vâ nia, por ces são do Se na-
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ses úl ti mos
três me ses, te nho ob ser va do aten ta men te, nes ta
Casa, os de ba tes so bre as ques tões que con si de ro
cru ci a is para o País. Den tre elas, uma me cha mou
aten ção es pe ci al por en vol ver a abor da gem que o
Go ver no Lula tem dado aos pro ble mas so ci a is bra si-
le i ros e, prin ci pal men te, à for ma ta ção de uma nova
po lí ti ca pú bli ca para o se tor.

Sr. Pre si den te, em par ti cu lar, pre o cu pa-me a
no tí cia de que o Pro gra ma Fome Zero ca mi nha para
ser o guar da-chu va da área so ci al, re du zin do em
apên di ces to dos os pro gra mas de trans fe rên cia de
ren da im plan ta dos pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so. Pre va le ce ri am, as sim, no Go ver no pe tis ta,
os be ne fí ci os vin cu la dos à com pra de ali men tos. O
mo ti vo da apre en são não se re fe re ape nas à in cer te-
za que ain da en vol ve o Fome Zero, mes mo após qua -
tro ho ras de sa ba ti na, nes ta Casa, do Mi nis tro da Se -
gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome, José Gra zi a-
no.

Não ex po nho ape nas aqui a mera ob je ção por
par te de uma Par la men tar que hoje está na Ban ca da
da Opo si ção, até por que te nho uma ex pe riên cia acu -
mu la da de 25 anos nes ta área, o que me ha bi li ta a
emi tir uma ava li a ção téc ni ca das mu dan ças apre sen-
ta das até o mo men to.

Além do mais, Sr. Pre si den te, que ro aqui di zer
que ad mi ro o Pre si den te Lula, com quem tive o pri vi-
lé gio e a hon ra de com par ti lhar o iní cio da mi nha vida
par la men tar, em 1986, am bos ele i tos De pu ta dos Fe -
de ra is para a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. E,
por co nhe cê-lo, sei que Sua Exce lên cia con cor da que 
é pre ci so su pe rar a de ma go gia, o im pro vi so e a va i da-

de, se qui ser mos efe ti va men te cons tru ir um País
mais hu ma no e mais jus to.

Sras e Srs. Se na do res, a cen tra li za ção dos pro -
gra mas da área so ci al é um erro, da mes ma for ma
que é um erro a fo ca li za ção da ini ci a ti va go ver na men-
tal em pro je tos de na tu re za me ra men te com pen sa tó-
ria. De sa fio qual quer es pe ci a lis ta na área, mas com
vi vên cia em ad mi nis tra ção pú bli ca, a de fen der essa
tese. Tan to isso é ver da de que a des cen tra li za ção
está pre vis ta na Cons ti tu i ção Fe de ral, na se ção que
tra ta da as sis tên cia so ci al, no Ca pí tu lo Da Se gu ri da-
de So ci al. Eis o que diz o art. 204, no seu in ci so I:

Art. 204. As ações go ver na men ta is na área da
as sis tên cia so ci al se rão re a li za das com re cur sos do
or ça men to da se gu ri da de so ci al, pre vis tos no art.
195, além de ou tras fon tes e or ga ni za das com base
nas se guin tes di re tri zes:

I – des cen tra li za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va, ca-
ben do a co or de na ção e as nor mas ge ra is à es fe ra fe -
de ral e a co or de na ção e exe cu ção dos res pec ti vos
pro gra mas às es fe ras es ta du al e mu ni ci pal, bem como
a en ti da des be ne fi cen tes e de as sis tên cia so ci al.

Insis to, Sr. Pre si den te, que a me lhor fon te de
idéi as para no vos pro je tos tem que ser a ex pe riên cia.
Se uma sé rie de va za men tos sur gir numa re pre sa, há
vá ri as pro vi dên ci as pos sí ve is. O im pul so ini ci al do le i-
go é tam par um bu ra co atrás do ou tro e es pe rar que a
si tu a ção se re sol va. Ou tra abor da gem mais sen sa ta é 
pa rar para pen sar, lo ca li zar a fon te de va za men tos e
cor ri gir a fa lha na raiz. Foi isto que fi ze mos nes ses úl -
ti mos anos: pa ra mos para pen sar, apro va mos uma le -
gis la ção para nor te ar as po lí ti cas pú bli cas do se tor e
cri a mos pro gra mas que já fo ram tes ta dos no Go ver no
Fer nan do Hen ri que, mu i tos com su ces so in ques ti o-
ná vel. Não po de mos des pre zar essa ex pe riên cia, se -
ria um re tro ces so para o País, com efe i tos ne ga ti vos
para a po pu la ção mais ca ren te, na qual foi cri a da uma 
gran de – e por que não di zer – des me di da ex pec ta ti-
va.

Não te nho a in ten ção de fa zer aqui um ro sá rio
de crí ti cas, mas de co la bo rar com o acer to do Go ver-
no, prin ci pal men te, por co nhe cer o fun ci o na men to e a 
es tru tu ra da má qui na fe de ral e o po ten ci al dos mu ni-
cí pi os em for mar par ce ri as para be ne fi ci ar a po pu la-
ção. Afi nal, Srs. Se na do res, é no Mu ni cí pio que as
pes so as vi vem e os pro je tos acon te cem. Por isso,
con si de ro equi vo ca da a de ter mi na ção do Mi nis tro
José Gra zi a no de afas tar as pre fe i tu ras do tra ba lho
de re fa zer o ca das tro úni co, com mais de cin co mi -
lhões de fa mí li as, ou seja, 25 mi lhões de pes so as, ca -
das tro esse que ser viu de base para os pro gra mas
so ci a is do Go ver no pas sa do.
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Tam bém sur pre en de a no tí cia de que o Go ver no
de i xa rá de fora a aju da das pre fe i tu ras para im plan tar
o Fome Zero. Aliás, nes ta ques tão, há um de sen con-
tro en tre o de se jo do Mi nis tro e a von ta de do Pre si-
den te Lula. Há duas se ma nas, por exem plo, o pró prio
Pre si den te pe diu aos pre fe i tos que es ti ves sem à fren -
te do Pro gra ma Fome Zero. Fica, por tan to, di fí cil sa -
ber re al men te como vai ser con du zi do esse pro ces so
em meio a tan tas con tra di ções.

Se o ca das tro her da do con tém fa lhas – e as tem
– es sas fa lhas pre ci sam ser cor ri gi das, mas o tra ba-
lho não pode ser des pre za do. Foi um in ves ti men to de
tem po e de re cur sos pú bli cos pe los qua is te mos a
obri ga ção de ze lar. Afi nal, a cons tru ção do ca das tro
úni co con su miu tem po e di nhe i ro. No mí ni mo, ire mos
gas tar ou tro tan to de re cur sos para re fa zê-lo.

Há um re co nhe ci men to, até pe los seg men tos do 
pró prio Go ver no, da va li da de das in for ma ções con ti-
das nes se ca das tro, prin ci pal men te dos da dos ori gi-
na dos no Mi nis té rio da Sa ú de. Não é para me nos. Os
da dos fo ram co le ta dos pe los agen tes co mu ni tá ri os
de sa ú de, pro gra ma de com ple to su ces so, com re per-
cus são, in clu si ve, na re du ção da taxa de mor ta li da de
in fan til no País. São 160 mil agen tes co mu ni tá ri os de
sa ú de – e é bom que se diga aqui – re cru ta dos pe las
prefe i tu ras, que atu am nas co mu ni da des mais po-
bres, en tre elas a zona ru ral, e con fe rin do pes so al-
men te a vul ne ra bi li da de das fa mí li as.

Qu an do che ga mos ao Go ver no, en con tra mos
uma área so ci al frag men ta da, de sa cre di ta da e cor ro í-
da pela cor rup ção. No iní cio dos anos 90, a ati vi da-
de/meio con su mia três ve zes mais re cur sos do que a
ati vi da de/fim, isto é, gas ta va-se três ve zes mais para
ope rar um pro gra ma do que o re cur so que che ga va
ao be ne fi ciá rio.

Os ór gãos fe de ra is como LBA, CBIA e ou tros,
res pon sá ve is pela as sis tên cia so ci al, exe cu ta vam
pro je tos nos Esta dos e Mu ni cí pi os in de pen den tes
dos go ver na do res, em uma su per po si ção to tal de fun -
ções. Esse di ag nós ti co foi fe i to pe los prin ci pa is pro fis-
si o na is da área e ser viu de base para a ela bo ra ção da 
Lei Orgâ ni ca da Assis tên cia So ci al, san ci o na da pelo
Pre si den te Ita mar Fran co em 1993 e re gu la men ta da
no Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do-
so em 1996.

A Lei Orgâ ni ca da Assis tên cia So ci al, co nhe ci da
como Loas, foi um im por tan te pas so que de mos para
cri ar con di ções de so bre vi vên cia para os bra si le i ros
que eram até en tão mar gi na li za dos. Deu-se or ga ni ci-
da de à as sis tên cia so ci al.

Pela pri me i ra vez na his tó ria des te País, o de fi ci-
en te fí si co e men tal com de fi ciên cia se ve ra e pro fun-

da e o ido so a par tir dos 67 anos pas sa ram a re ce ber
um be ne fí cio de um sa lá rio mí ni mo. Hoje um mi lhão e
se te cen tas mil pes so as re ce bem es ses be ne fí ci os.

Pela pri me i ra vez na his tó ria des te País, re ti-
rou-se a as sis tên cia so ci al da ca ri da de, da tro ca e do
fa vor para trans for má-la em uma po lí ti ca pú bli ca.
Hou ve, de fato, in con tes tá vel mu dan ça de com por ta-
men to e os con se lhos mu ni ci pa is fo ram a prin ci pal
ino va ção. Com eles, pro je tos so ci a is de i xa ram de ser
cri a dos de cima para ba i xo para se rem for mu la dos na 
co mu ni da de lo cal. Em nos sa his tó ria, nun ca hou ve
uma par ti ci pa ção tão ati va da so ci e da de ci vil. For ma-
dos pa ri ta ri a men te por mem bros do Po der Pú bli co
mu ni ci pal e da so ci e da de, os con se lhos têm a in cum-
bên cia de es ta be le cer, de lo ca li zar as en ti da des que
irão exe cu tar os pro je tos so ci a is e, aci ma de tudo, de
fis ca li zar o uso dos re cur sos pú bli cos.

A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na do ra Lú cia Vâ -
nia?

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pois não, 
Se na do ra. Antes, po rém, gos ta ria de con clu ir meu ra -
ci o cí nio. Pos te ri or men te, con ce der-lhe-ei o apar te.

A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – Per fe i ta-
men te.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – É ine gá-
vel, Sr. Pre si den te, que a Loas é uma mar ca da so li-
da ri e da de do povo bra si le i ro e só deve ser mu da da
para ser mais jus ta, e isso sin ce ra men te não pa re ce
es tar acon te cen do.

O prin cí pio bá si co des sa lei re pou sa na des cen-
tra li za ção. A par tir do mo men to em que vol ta a de fi nir
e cen tra li zar to das as ações em um úni co pro gra ma o
atu al Go ver no afas ta os Mu ni cí pi os e as co mu ni da-
des da dis cus são, sem fa lar no au men to dos cus tos
da exe cu ção dos pro je tos.

No pas sa do, todo pro gra ma que nas ceu des sa
for ma foi fa da do ao in su ces so, além de man ter a co -
mu ni da de sem pre pas si va, à es pe ra de re pas se de
re cur sos.

A ex pe riên cia acu mu la da após a cri a ção da
Loas per mi tiu en con trar al ter na ti vas para o cres ci-
men to lo cal e pro pi ci ou a cen te nas de pre fe i tu ras tor -
na rem-se auto-su fi ci en tes.

Nes se sen ti do, que ro aqui des ta car ma té ria pu -
bli ca da nes te fi nal de se ma na na Fo lha de S.Pa u lo, a 
qual apon tou um tra ba lho de sen vol vi do na pre fe i tu ra
de Ro ra i ma pela pre fe i ta Te re sa Jucá, que, in ter pre-
tan do a vo ca ção lo cal, ela bo rou uma sé rie de pro je tos
e os tor nou in te i ra men te auto-sus ten tá ve is. Qu e ro
res sal tar aqui a im por tân cia do Pro gra ma Co mu ni da-
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de Ati va e do Co mu ni da de So li dá ria, que se em pe-
nha ram em mo bi li zar os pre fe i tos mu ni ci pa is e fa zer
com que en ten des sem a im por tân cia da pres ta ção de 
con tas, da ela bo ra ção de um pla no di re tor e de pro je-
tos que aten des sem a vo ca ção de cada Mu ni cí pio.

Con vém lem brar que em 1995 cri ou-se a Rede
de Pro te ção So ci al, que en vol via e co or de na va pelo
me nos 12 pro gra mas fe de ra is, cu jas ações es ta vam
vol ta das para os bra si le i ros mais po bres en tre os
mais po bres. Os re cur sos para tan to em 2002 ul tra-
pas sa vam trin ta bi lhões de re a is, ou seja, mais do que 
o Go ver no re ce beu do Impos to de Ren da das pes so-
as fí si cas e ju rí di cas.

Para se ter uma idéia e se fa zer uma com pa ra-
ção, no Fun do Na ci o nal de Com ba te à Po bre za está
pre vis ta quan tia de qua tro bi lhões de re a is, quan ti ta ti-
vo bem in fe ri or ao que foi gas to pelo Go ver no na
Rede de Pro te ção So ci al.

Den tro des sa rede de pro te ção que ro aqui des -
ta car e aler tar as au to ri da des para a im por tân cia de
um pro je to que se tor nou sím bo lo do Go ver no pas sa-
do, sím bo lo das co mu ni da des ca ren tes: o Pro je to
Alvo ra da, um exem plo bem-su ce di do na área so ci al e
cu jos re sul ta dos con tri bu í ram para a pre mi a ção da
ONU ao ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
por co lo car o de sen vol vi men to hu ma no no cen tro da
agen da po lí ti ca.

Res sal to do co mu ni ca do quan do do anún cio da
es co lha pela ONU a afir ma ção de que o de sen vol vi-
men to é mu i to mais que au men tar a ren da na ci o nal.
Tam bém é um pro ces so de am pli ar as es co lhas
das pes so as, cri ar um am bi en te onde pos sam de -
sen vol ver seu po ten ci al e par ti ci par das de ci sões
que di re ta men te as afe tam.

Para im plan tar o Pro je to Alvo ra da, o Go ver no
Fe de ral bus cou par ce ria com os Go ver nos es ta du a is,
com as Pre fe i tu ras e a so ci e da de or ga ni za da. Fo ram
ar ti cu la das 17 ações so ci a is, com im pac to di re to nas
áre as mais vul ne rá ve is do País. São pro je tos como:

– apo io à agri cul tu ra fa mi li ar;
– er ra di ca ção do tra ba lho in fan til;
– Bol sa-es co la;
– Sa ú de da Fa mí lia;
– Bol sa-ali men ta ção;
– sa ne a men to bá si co;
– de sen vol vi men to tu rís ti co da re gião.
Para exe cu tar es ses pro je tos, os Mu ni cí pi os es -

co lhi dos fo ram os mais vul ne rá ve is do País, onde vi -
vem cer ca de 32 mi lhões de pes so as aba i xo da li nha
da po bre za. O in di ca dor usa do para me dir o grau de
de si gual da de foi o Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma-

no (IDH), es co lhi do de vi do a sua ace i ta ção in ter na ci-
o nal como in di ca dor sín te se do de sen vol vi men to so -
ci al, su pe ran do ou tros que se apói am em uma vi são
me ra men te eco nô mi ca. No to tal, o pro gra ma che-
gou a 2.361 Mu ni cí pi os em 23 Esta dos da Fe de ra-
ção.

O Pro je to Alvo ra da era um ins tru men to de in te-
gra ção de fa mí li as e co mu ni da des, ge ran do em pre go
e ren da, mas en vol ve a ad mi nis tra ção pú bli ca no mo -
men to em que es ta be le ce uma con tra par ti da, não
ape nas do Mu ni cí pio, para sua exe cu ção, mas tam-
bém dos pró pri os be ne fi ci a dos.

La men ta vel men te, até mes mo as con tra par ti-
das dos pro gra mas, que sem pre fo ram ins tru men tos
de com ba te à ex clu são so ci al, es tão sen do re vis tas
pelo atu al Go ver no. No Car tão-ali men ta ção, por
exem plo, que aca ba de ser cri a do, não fo ram de fi ni-
das con tra par ti das como:

– a com pro va ção da fre qüên cia às au las;
– a va ci na ção das cri an ças;
– a pre sen ça dos pais nos pro gra mas de ge -

ra ção de ren da.
Sr. Pre si den te, ain da que nem to das as ações

do Go ver no Fer nan do Hen ri que te nham ga nha do no -
vos de se nhos, o fato é que hou ve uma re no va ção na
po lí ti ca pú bli ca de sen vol vi da pela área so ci al.

To dos os pro gra mas ti ve ram uma fase de im-
plan ta ção, de crí ti ca e de aper fe i ço a men to. Além dis -
so, for mas ade qua das de re dis tri bu i ção de re cur sos
pú bli cos fo ram im plan ta das, como o Fun def, que é a
ar ti cu la ção en tre os Orça men tos das três es fe ras de
Go ver no: Fe de ral, Mu ni ci pal e Esta du al. O Fun def,
sem dú vi da ne nhu ma, foi a gran de con quis ta da Edu -
ca ção. E, ao lado do Fun def, com o mes mo ob je ti vo,
ago ra na Sa ú de, a Emen da nº 29. Ambos pro pi ci a ram
o de sen vol vi men to dos Mu ni cí pi os e de suas co mu ni-
da des.

A des con ti nu i da de des ses pro gra mas e pro je-
tos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é um re tro-
ces so, é a vol ta aos ví ci os do pas sa do, que fo ram su -
pe ra dos.

O que te mos hoje são avan ços ex pres si vos, que 
não po dem ser des pre za dos, sob pena de pre ju di car
mi lha res de fa mí li as ca ren tes, que es ta vam par ti ci-
pan do des ses pro je tos e que ain da po dem ser be ne fi-
ci a das, des de que re to me mos a dis cus são da área
so ci al.

To dos nós, par la men ta res e Go ver no, te mos
que ser co e ren tes com o com pro mis so que as su mi-
mos nas ur nas. E to dos nós as su mi mos com pro mis so
com as po pu la ções mais ca ren tes des te País; não o
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com pro mis so de ge rar aqui pro gra mas as sis ten ci a lis-
tas ou com pen sa tó ri os, mas de, jun tos, aju dar mos a
cons tru ir uma ci da da nia para o nos so povo.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
do ra Lú cia Vâ nia, pri me i ra men te, cum pri men to V. Exª
por tra zer a este Ple ná rio o fru to da sua ex pe riên cia
quan do es te ve à fren te da 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, hoje des mem bra do, e tam bém por fa zer uma im -
por tan te re fle xão re la ti va às ex pe riên ci as ha vi das nos 
úl ti mos anos. Em ver da de, V. Exª acom pa nhou de
per to a pri me i ra fase dos oito anos do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so, que trans for mou bas tan te
a vi são de V. Exª quan to àqui lo que de ve ria ser for ma
de trans fe rên cia de ren da. Po rém, nos pri me i ros qua -
tro anos, hou ve em boa par te trans fe rên cia de bens
ali men tí ci os. Bas ta lem brar que, em 1995, o Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so es ta va dis tri bu in do cer -
ca de três mi lhões de ces tas bá si cas e, qua tro anos
de po is, mais de 30 mi lhões. Ve ri fi cou-se, pela ené si-
ma vez, que gru pos de in te res se mu i to for tes se for -
ma vam para for ne cer aque les bens ali men tí ci os. Por
mais de uma vez, o pró prio Go ver no dis se: “Essa Di -
re to ria – por exem plo, da Co nab – pre ci sa ser afas ta-
da, por que ou tra vez en vol veu-se com prá ti cas de su -
perfa tu ra men to”. E foi en tão que, ao fi nal da dé ca da
de 90, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so fa-
lou: “Não, é me lhor fa zer a trans fe rên cia de ren da
atra vés do di nhe i ro pro pri a men te, fa zen do-o che gar
às fa mí li as ca ren tes, para que elas pró pri as, en tão,
de ci dam como gas tá-lo”. Assim es ta ria es ti mu lan do
mais ade qua da men te o co mér cio lo cal de cada uma
das re giões do País, às ve zes dis tan tes, de i xan do
para a pró pria or ga ni za ção eco nô mi ca de cada lo ca li-
da de o trans por te dos bens. Tam bém es ta ria es ti mu-
lan do a pro du ção lo cal, em vez da aqui si ção em Bra -
sí lia de gran de quan ti da de de bens, que de po is te ri-
am que ser trans por ta dos, às ve zes com a aju da do
Exér ci to. Então, esse foi um es tá gio de apren di za do
do Go ver no bra si le i ro. O Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so, so bre tu do nos seus úl ti mos qua tro anos,
mas já des de o pri me i ro man da to, de sen vol veu uma
sé rie de pro gra mas. Se le van tar mos to dos eles, in clu-
si ve aque les que já exis tem des de 1988 pela nova
Cons ti tu i ção, pela re gu la men ta ção da Lei Orgâ ni ca
da Assis tên cia So ci al, e mais os que já ha via, re la ti-
vos à trans fe rên cia para os be ne fi ciá ri os do PIS-Pa -
sep, te mos, em ver da de, mais de 15 pro gra mas de

trans fe rên cia de ren da. Eu con ta bi li zei mais de quin -
ze. Há o Bol sa Esco la, o Bol sa Ali men ta ção, o Pro gra-
ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til, o Bol sa Ren -
da, o Agen te Jo vem, o 14º sa lá rio do PIS/Pa sep, o Se -
gu ro-De sem pre go, e as sim por di an te.Assim, está na
hora, tan to da que les que par ti ci pa ram do Go ver no
Fer nan do Hen ri que, com a ex pe riên cia de V. Exª, tan -
to no Exe cu ti vo quan to no Le gis la ti vo, e tam bém em
Go iás, e de to dos nós que so mos a base do Go ver no
e do Po der Exe cu ti vo ana li sar mos em pro fun di da de
os mé ri tos, os as pec tos po si ti vos e ne ga ti vos, as van -
ta gens e des van ta gens des ses pro gra mas, por que fi -
ze ram com que fa mí li as, umas vi zi nhas a ou tras, pas -
sas sem a ter di re i tos di fe ren tes nes te País. Se na do ra
Lú cia Vâ nia, pre ci sa mos ca mi nhar na di re ção não de
ver tais pro gra mas de trans fe rên cia de ren da como
qual quer fa vor ou as sis tên cia que uma pes soa pre ci-
sa ter, mas no sen ti do de que cada bra si le i ro faça par-
te e seja só cio des te País; que não ve ja mos isso como 
um fa vor, mas como um di re i to ina li e ná vel de par ti ci-
par da ri que za da Na ção.

(O Sr. Pre si den te Mag no Mal ta faz soar a cam -
pa i nha.)

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Este
de ba te vai lon ge e não vou abu sar, uma vez que o
Pre si den te me cha ma a aten ção. Cum pri men to V. Exª
por nos con vi dar a uma re fle xão de ava li a ção dos pro -
gra mas que não po dem ser, de uma hora para ou tra,
de sa ti va dos. To dos eles me re cem ser ade qua da men-
te ava li a dos para ca mi nhar mos na di re ção do me lhor
de se nho pos sí vel. E V. Exªs. sa bem que pro pug no
para que ve nha mos a ter o di re i to ina li e ná vel de uma
ren da bá si ca de ci da da nia a to dos. Meus cum pri men-
tos.

A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Mag no Mal ta) – Se na do-
ra Iris, eu gos ta ria de pe dir aos apar te an tes – e quem
sou eu para cha mar a aten ção do Se na dor Su plicy,
sou um neó fi to e que ro apren der com V. Exª – que fos -
sem bre ves, dois mi nu tos, para que os ou tros ora do-
res te nham con di ção de fa lar.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Em pri -
me i ro lu gar, eu gos ta ria de pe dir des cul pas à Se na do-
ra Iris, que ti nha pe di do o apar te pri me i ro. Vou res-
pon der ao Se na dor Su plicy, Se na do ra Iris, e pos te ri-
or men te pas sa rei a pa la vra a V. Exª.

Se na dor Edu ar do Su plicy, na mi nha fala, eu dis -
se que pa ra mos para pen sar; re fle ti mos. No pri me i ro
pe río do do Go ver no Fer nan do Hen ri que, dis tri bu í mos
ces tas bá si cas, mas sa bía mos que aque le não era o
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ca mi nho. V. Exª con tri bu iu mu i to com o Pro gra ma de
Ren da Mí ni ma. V. Exª sabe que sou uma en tu si as ta
do seu pro je to. No en tan to, eu es pe ra va que o Go ver-
no do PT vi es se a ado tar o seu pro je to, que es ta ria
mu i to mais pró xi mo do nos so, e que não per dês se-
mos o gran de es for ço fe i to com es ses pro gra mas de
trans fe rên cia de ren da.

Ou tro pon to im por tan te que tem sido mu i to
men ci o na do pelo PT é que há uma pul ve ri za ção de
pro je tos por to dos os mi nis té ri os. Veja V. Exª que no
an ti go Mi nis té rio da Ação So ci al im pe ra va a cor rup-
ção e a cen tra li za ção. Pre fe i tos pre ci sa vam vir até
aqui de pra to na mão a fim de con se guir al guns re cur-
sos. Foi ex tin to esse mi nis té rio. Os pro gra mas re fe-
ren tes à edu ca ção, sa ú de, as sis tên cia, agri cul tu ra,
per ma ne ce ram em seus res pec ti vos mi nis té ri os. Mas
ha via na Se cre ta ria Na ci o nal de Assis tên cia So ci al
um gru po de pes so as que co or de na va to dos os pro -
gra mas, pois eram exe cu ta dos nos Mu ni cí pi os e não
aqui. Essa é a vi são mais mo der na para se apli car
pro gra mas so ci a is.

De qual quer for ma, eu gos ta ria de di zer a V. Exª
que nos so tra ba lho aqui é no sen ti do de co la bo rar.
Não ve nho fa zer um ro sá rio de crí ti cas, mas co lo car a
ex pe riên cia a ser vi ço do País. O PT ne ces si ta de um
pou co de hu mil da de, de pa rar e pen sar, de agir como
agiu na área eco nô mi ca. Que apro ve i te o que deu
cer to. Des sa for ma, te nho cer te za que o País sa i rá
ga nhan do.

Con ce do o apar te à no bre Se na do ra Iris de Ara ú jo.
A Srª Iris Ara ú jo (PMDB – GO) – Se na do ra Lú -

cia Vâ nia, como há ou tros apar te an tes, eu não me di -
ri jo a V. Exª com a in ten ção de en trar no mé ri to do seu
pro nun ci a men to. Lo gi ca men te nós di ver gi mos, mas
tri lha mos os mes mos ca mi nhos no pas sa do, como
pri me i ras da mas do nos so Esta do, em bo ra em cir-
cuns tân ci as di fe ren tes. No mo men to em que V. Exª
as su me esta tri bu na para fa zer um pro nun ci a men to
tão den so, eu não po de ria de i xar de me con gra tu lar
com esta go i a na que tra ba lha com mu i to em pe nho, o
que eu devo re co nhe cer, ape sar, lo gi ca men te, vol to a
di zer, das nos sas di fe ren ças po lí ti cas. Eu gos ta ria de
pa ra be ni zá-la e de de se jar, Se na do ra Lú cia Vâ nia,
que o seu tra ba lho no Se na do seja co ro a do de todo o
su ces so, por que sei que, ape sar des sas di fe ren ças,
te mos um pon to em co mum: o amor ao povo do nos so
Esta do.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Eu agra -
de ço as pa la vras gen tis de V. Exª, Se na do ra Iris, e
que ro tam bém di zer que a sua atu a ção no Se na do
tam bém en gran de ce a mu lher bra si le i ra e a mu lher

go i a na. Te nho cer te za que o Esta do de Go iás ga nha
com a sua pre sen ça nes ta Casa.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
do ra Lú cia Vâ nia, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Com pra -
zer, 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 cum pri men tá-la pelo seu dis -
cur so pon de ra do, se re no, ob je ti vo. Essa é uma pre o-
cu pa ção que de ve mos ter. Nós fo mos ele i tos para re -
pre sen tar o povo bra si le i ro. É evi den te que a po lí ti ca
se faz no Par la men to com dis cur sos, ne go ci a ções, re -
u niões, mas com um ob je ti vo que deve ser per ma nen-
te men te per se gui do, que é o ob je ti vo de ações. V. Exª
co lo ca com mu i ta cla re za as ações em pre en di das
pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so na área
so ci al. O Go ver no do Pre si den te Lula dará re al men te
uma pro va de gran de za na me di da em que der con ti-
nu i da de a pro je tos que de ram cer to, ou a pro je tos que 
não de ram tão cer to as sim, mas que po dem ser mo di-
fi ca dos. Não po de mos ter mais no Bra sil, em res pe i to
ao re cur so pú bli co, a ma nia de aban do nar pro je tos
por que fo ram de ad ver sá ri os, ou a ma nia de re no me-
ar al guns pro je tos, um que se cha ma va A ago ra pas -
sa a se cha mar B. O dis cur so que V. Exª faz é mu i to
per ti nen te, ade qua do a este mo men to. Um dis cur so,
vol to a di zer, se re no. E se re na deve ser nos sa atu a-
ção no Se na do Fe de ral na bus ca de me lho ri as para o
povo bra si le i ro. Os pro je tos so ci a is que fo ram lis ta dos
são ver da de i ros, como o Pro je to Alvo ra da, o Pro je to
Bol sa Esco la, o Bol sa Ali men ta ção. Eles não po dem
ser, de ma ne i ra ne nhu ma, aban do na dos. Te nho cer -
te za de que isso não acon te ce rá. Vol to a di zer que
será uma de mons tra ção de gran de za do Go ver no
atu al na me di da em que der con ti nu i da de a eles.
Meus pa ra béns.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agra de-
ço ao Se na dor Edu ar do Aze re do, que co lo ca a sua
ex pe riên cia de go ver na dor a ser vi ço des ta Casa, com 
sua pon de ra ção, com sua sen sa tez. Tem sido para
mim um pra zer enor me tê-lo como com pa nhe i ro de
Ban ca da e prin ci pal men te po der apren der mu i to com
seu je i to mi ne i ro de ser. Mu i to obri ga da.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Ouço V.
Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na do ra
Lú cia Vâ nia, V. Exª fez um dis cur so da mais alta se ri e-
da de. Isso não sur pre en de, é co e ren te com a vida pú -
bli ca de V. Exª. Eu di zia ao Se na dor Sér gio Gu er ra
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que é um dis cur so para nós, do PSDB, in cor po rar mos
e o le var mos às nos sas ba ses, pro nun ci a do com sua
voz tran qüi la, com sua pos tu ra só bria. Ele é uma pres -
ta ção de con tas de al guém que aju dou a fa zer algo de 
mu i to con cre to pelo so ci al nes te País. Te nho a hon ra
e or gu lho de per ten cer ao Par ti do de V. Exª. Se eu
per ten ces se ao Par ti do do Go ver no ou a al gum dos
Par ti dos que por ven tu ra com po nham a base de apo io
ao Pre si den te Lula, eu ou vi ria seu dis cur so com mu i ta
aten ção, com mu i to res pe i to, com mu i ta hu mil da de.
Não con si go ima gi nar que al guém faça um go ver no
bom com ar ro gân cia, sem hu mil da de, ima gi nan do
que sabe tudo, que a roda não foi in ven ta da, que é
pos sí vel re in ven tá-la. Te nho a im pres são de que esse
seu dis cur so deve ser en vi a do para o Dr. José Gra zi a-
no, Mi nis tro da Se gu ran ça Ali men tar, para que ele
per ce ba as ex pe riên ci as vi vi das por um Go ver no que, 
du ran te oito anos, teve idas e vin das, teve acer tos e
equí vo cos; teve em V. Exª um es te io e tem no seu dis -
cur so isso, a meu ver, uma bús so la, mos tran do os re -
sul ta dos de uma ex pe riên cia mu i to in ten sa. V. Exª en -
cheu os meus olhos. Te nho a im pres são de que qual -
quer pes soa hu mil de e sé ria de um Go ver no que é
che io de pes so as hu mil des e sé ri as, como ima gi no
que seja o Go ver no do Pre si den te Lula, ha ve rá de dar 
im por tân cia e aca tar o en si na men to de uma es pe ci a-
lis ta em ma té ria so ci al como é a Se na do ra Lú cia Vâ -
nia. Mu i to obri ga do.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agra de-
ço ao Lí der Arthur Vir gí lio. Qu e ro di zer a V. Exª que
suas pa la vras, sem dú vi da al gu ma, me en chem de or -
gu lho, mes mo por que V. Exª tem pro cu ra do, aqui nes -
ta Casa, re pre sen tar bem o nos so Par ti do, numa pos -
tu ra é opo si ci o nis ta, mas fran ca, sin ce ra, leal e com -
pe ten te. Por tan to, suas pa la vras são pa la vras de es tí-
mu lo e, sem dú vi da ne nhu ma, são pa la vras que vão
aju dar a nor te ar nos so tra ba lho para o fu tu ro.

Mu i to obri ga da.
Con ce do o apar te ao Se na dor Tas so Je re is sa ti.
O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Se na do-

ra Lú cia Vâ nia, as sim como to dos os nos sos com pa-
nhe i ros, foi com mu i ta ale gria e sa tis fa ção que ou vi-
mos seu dis cur so ex pos to de uma ma ne i ra tão pro -
fun da, tão equi li bra da e tão sen sa ta. O Se na dor
Arthur Vir gí lio dis se que o nos so Par ti do de ve ria in-
cor po rar seu dis cur so. Vou mais lon ge: acho que o
Go ver no de ve ria in cor po rar o seu dis cur so. É sem pre
im por tan te lem brar – e sem pre re pe ti isso em to das
as opor tu ni da des que tive, sem ne nhum tipo de pa i-
xão ou de par ti pris na ques tão – que o Go ver no Fer -
nan do Hen ri que, se ve ri fi car mos os re sul ta dos dos ín -
di ces so ci a is, al can çou avan ços no tá ve is. E eu pe di ria

aqui li cen ça para pu xar bra sa, um pou qui nho, para a
mi nha sar di nha: o Ce a rá foi o Esta do cujo IDH cres -
ceu mais nes te País e teve um au men to fan tás ti co de
seu IDH – Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no, ir re fu-
tá vel, fe i to por ór gãos in de pen den tes. E um dos pro -
gra mas, o Pro gra ma Alvo ra da, por exem plo, nas ceu
com o nome – lem bra va aqui o Se na dor Cé sar Bor -
ges, numa re u nião da qual os Go ver na do res mais po -
bres par ti ci pa ram – IDH 7, se não me en ga no, e de po-
is se cha mou IDH12 ou IDH10, o qual foi con si de ra do
nome de re mé dio e mu dou. V. Exª teve uma par ti ci pa-
ção fan tás ti ca, des de o iní cio do Go ver no, na ela bo ra-
ção des ses pro je tos so ci a is. Des tru ir ou ig no rar to dos
es ses pro gra mas que es tão em an da men to e que
têm, mais do que tudo, al can ça do re sul ta dos con cre-
tos mu i to bons é de uma in sen sa tez tre men da. E sen -
sa tez V. Exª teve, in clu si ve fa lan do que fo ram se apri -
mo ran do, du ran te os oito de Go ver no, os pro je tos, da
ma ne i ra como eram fe i tos, mais ou me nos des cen tra-
li za dos en tre os Mi nis té ri os, en tre a União e os Mu ni-
cí pi os. Isso foi for ma tan do esse pro gra ma nos úl ti mos
anos, nos úl ti mos dias de Go ver no. Por tan to, para o
Go ver no Lula, que tem o ob je ti vo – e acre di to nis so
sin ce ra men te, pois está na pró pria his tó ria do Pre si-
den te Lula – al can çar avan ços so ci a is gi gan tes cos
para este País, ou vir o dis cur so de V. Exª se ria fun da-
men tal para que Sua Exce lên cia al can ças se re sul ta-
dos ime di a tos. Te nho me pre o cu pa do e dito al gu mas
ve zes, em re la ção ao Mi nis tro José Gra zi a no, que em
al gu mas co i sas está sen do fe i to um re tro ces so, como
V. Exª men ci o nou aqui. Te nho cer te za de que se ria
ex ce len te para o País que essa vi são fos se re for ma-
da. Hoje mes mo, se não me en ga no, li uma en tre vis ta
do Pre si den te Lula, o qual di zia que o sa ne a men to
pre ci sa ser tra ta do com mais ca ri nho. E não en ten di!
Será que o Pre si den te não está sen do in for ma do de
que to dos os pro je tos de sa ne a men to bá si co que es -
ta vam na pro gra ma ção jus ta men te nos Mu ni cí pi os
mais po bres, onde mais se pre ci sa de sa ne a men to,
fo ram sus pen sos. Se Sua Exce lên cia ti ves se ou vi do o 
dis cur so de V. Exª, por exem plo, com cer te za isso não 
es ta ria acon te cen do, por que Sua Exce lên cia não per-
mi ti ria, pelo que de pre en di da en tre vis ta a que as sis ti
hoje. Por tan to, que ro pa ra be ni zá-la, di zen do que fico
mu i to fe liz por per ten cer ao seu Par ti do e por ou vir, de 
uma com pa nhe i ra, um dis cur so des sa qua li da de.
Estou ven do dois Se na do res do Par ti do do Go ver no
que têm a mes ma von ta de, o mes mo de se jo de me -
lho ri as na ação so ci al. Que S. Exªs le vem ao Go ver no
o seu dis cur so com a mes ma sen sa tez, que o ou çam
e con ver sem, tro quem idéi as, pois isso não faz mal a
nin guém. Meus pa ra béns.
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agra de-
ço o apar te do Se na dor Tas so Je re is sa ti. O tra ba lho
de V. Exª no Ce a rá foi, sem dú vi da, a ins pi ra ção, a se -
men te de todo o tra ba lho so ci al des te País. Foi V. Exª
quem deu o pri me i ro pas so para a re du ção da taxa de 
mor ta li da de in fan til no Nor des te. Nós nos or gu lha mos
da for ma sé ria, tran qüi la, como V. Exª ad mi nis trou
aque le Esta do. Pude ver de per to os tra ba lhos so ci a is
e seus re sul ta dos no Esta do.

Mu i to obri ga da por suas pa la vras.
A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – V. Exª 

me con ce de um apar te, Se na do ra Lú cia Vâ nia?
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pois não,

Se na do ra Ana Jú lia.
A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – No -

bre Se na do ra, não te nho ne nhu ma dú vi da de que V.
Exª tem um com pro mis so imen so com o ser vi ço so ci-
al e com as po lí ti cas pú bli cas de as sis tên cia so ci al. V.
Exª faz um pro nun ci a men to de fen den do esse pon to
de vis ta e o res pe i to. E não te nho ne nhu ma dú vi da
tam bém de que o Go ver no an te ri or, e re fi ro-me par ti-
cu lar men te ao Go ver no de Fer nan do Hen ri que, re al-
men te ten tou uma sé rie de po lí ti cas com pen sa tó ri as,
é ver da de, uma sé rie de po lí ti ca so ci a is, uma sé rie de
ten ta ti vas de com pen sar, por exem plo, o de sas tre que 
foi a sua po lí ti ca eco nô mi ca, que jo gou mais de 40 mi -
lhões de bra si le i ros a uma con di ção de vida con si de-
ra da aba i xo da li nha da po bre za. Se bas tas se man ter
tudo da mes ma for ma, o povo não te ria vo ta do para
mu dar, o que não quer di zer que não se deva apro ve i-
tar tudo de bom que exis te. Pelo con trá rio, e falo isso
mu i to à von ta de, como quem já re la tou, sen do Ve re a-
do ra da Opo si ção, pro je to do Po der Exe cu ti vo dan do
pa re cer fa vo rá vel, por que não vejo a au to ria, mas,
sim, o mé ri to da pro pos ta. Afi nal de con tas, lem bro o
exem plo do nos so Mi nis tro da Edu ca ção, nos so Co le-
ga Se na dor Cris to vam Bu ar que, ja ma is po de ría mos
de i xar de lado o Pro gra ma Bol sa-Esco la, até por que,
aqui em Bra sí lia, onde foi im ple men ta do, tor nou-se
um exem plo para todo o País. Logo de po is dis so, o
pró prio Go ver no ado tou um pro gra ma que é po si ti vo e 
que acha mos mu i to bom. Ago ra, sem dú vi da, tam bém
pro ble mas ocor re ram. As ex pan sões des ses pro gra-
mas acon te ci am, co in ci den te men te, em pe río dos
pré-ele i to ra is. Ape nas para V.Exª ter uma idéia, Se na-
do ra Lú cia Vâ nia, dos tre zen tos pri me i ros Mu ni cí pi os
atin gi dos pelo Pro gra ma Fome Zero, ne nhum é go-
ver na do pelo Par ti do dos Tra ba lha do res, exa ta men te
por que se uti li zou o Índi ce de De sen vol vi men to Hu-
ma no, a que ain da há pou co o Se na dor se re fe riu.
Esse foi o cri té rio. São po si ti vas as con tri bu i ções de V.
Exª. Par ti cu lar men te, pen so que al gu mas ques tões

que V. Exª apre sen tou são pas sí ve is de re fle xão,
como a da ali men ta ção. Qu e ro di zer que o Pro gra ma
de Se gu ran ça Ali men tar não foi fe i to ago ra, em cima
da hora, mas foi dis cu ti do há dois anos, com en ti da-
des. Ele não foi cri a do da no i te para o dia. Na ver da de,
agra de ço a V. Exª, mas digo que tam bém há um pro -
gra ma di fe ren ci a do. Foi por essa pro pos ta, in clu si ve,
que a po pu la ção bra si le i ra fez a sua op ção.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agra de-
ço a V. Exª, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, o apar te. Mas 
digo a V. Exª que esse pro gra ma não per ten ce ou não
per ten ceu ape nas ao Go ver no Fer nan do Hen ri que.
Ele foi dis cu ti do com a so ci e da de ci vil, e o Par ti do de
V. Exª par ti ci pou ati va men te de to das as con fe rên ci as
que fi ze mos du ran te os oito anos do Go ver no pas sa-
do.

Em re la ção ao as pec to ele i to re i ro, pos so ci tar
para V. Exª a Ca pi tal do meu Esta do, que é ad mi nis-
tra da por um Pre fe i to do PT. S. Exª fez o ca das tro do
Bol sa-Esco la. Tem er ros, como to dos os ou tros têm,
por que a es co la, in fe liz men te, ape sar de todo o es for-
ço que fi ze mos, ain da está dis tan ci a da da co mu ni da-
de. Às ve zes, a fa mí lia da cri an ça que está na es co la
não é tão po bre quan to uma fa mí lia que não tem uma
cri an ça na es co la. Então, a dis tor ção não foi ele i to re i-
ra, a dis tor ção que há é mu i to mais em re la ção à me -
to do lo gia. A Sa ú de ca das trou, e vo cês ado tam o ca -
das tro da Sa ú de. Mas por quê? A Sa ú de vai de casa
em casa e con se gue isso.

No mais, que ro di zer que, sob o pon to de vis ta
eco nô mi co, acre di to que o Par ti do de V. Exª tem sido
ufa nis ta em to car para fren te aqui lo que foi de i xa do.
Só es pe ro que seja ufa nis ta na área so ci al tam bém.

Sr. Pre si den te, para en cer rar, que ro di zer da mi -
nha sa tis fa ção em po der co la bo rar com o meu País,
com o meu Par ti do e com as Sras e os Srs. Se na do-
res. Esta rei sem pre aqui, aten ta, ob ser van do e pro cu-
ran do apren der cada vez mais, mas ten do a hu mil da-
de de re co nhe cer aqui lo que por ven tu ra não co lo ca-
mos bem. Mas pen so que o mais im por tan te na vida
do ser hu ma no é es tar aber to para su ges tões e re ci-
clar aqui lo que, por ven tu ra, não es te ja cor re to.

Mu i to obri ga da a to dos. Mu i to obri ga da, Sr. Pre -
si den te.

Du ran te o dis cur so da Sra. Lú cia Vâ-
nia, 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 pela Sra. Ana Jú lia Ca re pa e
pelo Sr. Mag no Mal ta.
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O SR. PRESIDENTE (Mag no Mal ta) – Con vi do
o Se na dor De mós te nes Tor res para fa zer uso da pa la-
vra, por cin co mi nu tos, pela Li de ran ça do PFL.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Não é por vin te mi nu tos, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Mag no Mal ta) – Se na dor,
re gi men tal men te, V. Exª dis po ria de vin te mi nu tos.
Mas o tem po da ses são está-se es va in do e, para que
os ou tros ora do res tam bém te nham con di ções de se
pro nun ci ar, o tem po foi re du zi do des sa for ma.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Peço a V. Exª
que, caso ul tra pas se os cin co mi nu tos, tam bém na
for ma re gi men tal, pror ro gue a ses são para que eu
pos sa con clu ir o pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res: “Uma vez
que o pri vi lé gio é ins ti tu ci o na li za do, a ca na lhi ce vira
re li gião”, dis se Mil lôr Fer nan des.

Qu an do o Bra sil, na dé ca da de 30, rom peu o ci -
clo eco nô mi co agro ex por ta dor, que pre do mi nou no
País des de o Pac to Co lo ni al, e ini ci ou o pro ces so de
in dus tri a li za ção, cou be ao Esta do pro mo ver e fi nan ci-
ar a ini ci a ti va. Na oca sião, não ha via pou pan ça in ter-
na su fi ci en te nem in te res se do ca pi tal dis po ní vel em
in ves tir na nova ten dên cia eco nô mi ca. O mo de lo es ta-
tal foi sus ten tá vel nas dé ca das se guin tes, atin giu o
apo geu du ran te o re gi me mi li tar e for mou uma re ser-
va pa tri mo ni al con si de rá vel que, por mu i to tem po,
ser viu de or gu lho à Na ção bra si le i ra e mu i tas ve zes
mo ti vou pa i xões po lí ti cas que de fla gra ram gran des
mo vi men tos na his tó ria des te País.

Por in ter mé dio do es for ço es ta tal, o Bra sil con -
so li dou a sua in dús tria de base na si de rur gia, al can-
çou a qua se su fi ciên cia de pro du ção de pe tró leo e de -
ri va dos, pro mo veu uma das mais fan tás ti cas ma tri zes
de ge ra ção de ener gia elé tri ca, além de ter con sa gra-
da a com pe tên cia em pre en de do ra, o que, cer ta men-
te, ser viu de sus ten ta ção para que o País se tor nas se
uma po tên cia in dus tri al que um dia che gou a ser clas -
si fi ca da como a oi ta va eco no mia do pla ne ta.

Mas o pa ra dig ma do Esta do-pa trão foi se exa u-
rin do à me di da que a eco no mia bra si le i ra, an tes pla ni-
fi ca da e res tri ta, in te grou-se ao mer ca do mun di al. A
aber tu ra eco nô mi ca de mons trou que boa par te das
em pre sas pú bli cas, sob o man to dos mo no pó li os, es -
ca mo te ou ín di ces ele va dos de ine fi ciên cia, atra so
tec no ló gi co, ba i xa com pe ti ti vi da de, alto cus to de pro -
du ção, des vi os de fi na li da de, in ca pa ci da de de in ves tir
e pre ju í zos sis te má ti cos. Era im pres cin dí vel aos go-
ver nos se de sin cum bir de ati vi da des-me i os e con cen-
trar os re cur sos nas suas fi na li da des.

A in ver são do Bra sil-es ta tal co me çou a ser ope -
ra ci o na li za da em 1987, mas o im pul so de pri va ti zar
ga nhou fô le go a par tir da dé ca da de 90. De acor do
com in for ma ções do BNDES, Ban co Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al, nos úl ti mos 11
anos as pri va ti za ções so ma ram 105,5 bi lhões de dó -
la res.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de res sal tar que não
ve nho hoje à tri bu na do Se na do ques ti o nar a opor tu-
ni da de e a con ve niên cia do pro gra ma de de ses ta ti za-
ção re a li za do nes te País. Acre di to mes mo que foi, na
ge ne ra li da de dos ca sos, sa lu tar ao Bra sil ter se de so-
ne ra do de ta re fas alhe i as aos fins dos go ver nos,
como fa bri car aço, ex plo rar ho te la ria na orla ma rí ti ma
e, até mes mo, ven der te le fo ne ce lu lar.

Mas te nho o de ver de tra zer ao co nhe ci men to
des ta Casa e da Na ção bra si le i ra que em Go iás hou -
ve um caso par ti cu lar de pri va ti za ção que, ao in vés de 
aten der ao in te res se pú bli co, in du zir o de sen vol vi-
men to hu ma no, pri mar pe los prin cí pi os da li vre ini ci a-
ti va, ge rar qua li da de de ser vi ços e tra zer sa tis fa ção
ao con su mi dor, ar ru i nou a ma i or em pre sa lo cal, a
Celg – Com pa nhia Ener gé ti ca de Go iás S.A., e tor nou
mais po bres cada um dos cin co mi lhões de go i a nos.

Por con ta de uma ope ra ção es ta ba na da, ei va da
de ví ci os e vo ca ci o na da ao des vio ad mi nis tra ti vo, a
ven da da es ta tal fez mu i to mal a Go iás e hoje, de
acor do com o Ba lan ço Pa tri mo ni al da em pre sa re fe-
ren te ao exer cí cio 2002, a Celg ge rou, a cada 24 ho -
ras, um pre ju í zo lí qui do de um mi lhão e du zen tos e
cin qüen ta mil re a is.

Na ma te má ti ca da pri va ti za ção da es ta tal, o
povo de Go iás ar cou com o re sul ta do ne ga ti vo de
uma con ta de di mi nu ir, en quan to a em pre sa chi le na
ad qui ren te, a Ende sa, ame a lhou ga nhos pró di gos,
por con ta de um con tra to le si vo ao in te res se pú bli co.
Os nú me ros são con tun den tes: em ape nas três anos
após a efe ti va ção do ne gó cio, a Celg trans fe riu à
Ende sa, como for ma de pa ga men to da com pra vin cu-
la da de ener gia elé tri ca, 67,86% do que a com pa nhia
es tran ge i ra in ves tiu na aqui si ção da Usi na Hi dre lé tri-
ca de Ca cho e i ra Dou ra da. Um ne gó cio das ará bi as
que teve à fren te, em um pri me i ro mo men to, a em pre-
sa chi le na que de po is trans fe riu o em pre en di men to
para um gru po es pa nhol.

Va mos a um bre ve his tó ri co da Celg, que nos
con du zi rá a fa tos, que se tra du zem em nú me ros, e
de mons tram bem a equa ção dra co ni a na que se se-
guiu à pri va ti za ção da es ta tal. No fi nal, será con clu í do
que a ven da da Usi na de Ca cho e i ra Dou ra da aba lou
se ri a men te a sa ú de fi nan ce i ra da Celg, cri ou van ta-
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gens e pri vi lé gi os con tra tu a is a um gru po pri va do e
de i xou a con ta do hos pi tal no bol so dos go i a nos.

A Celg é uma em pre sa es ta tal fun da da em 1955 
que, até a sua pri va ti za ção, ge ra va cer ca de 60% da
ener gia que dis tri bu ía à qua se to ta li da de da po pu la-
ção de Go iás. Nes sas cin co dé ca das, a em pre sa sus -
ten tou o de sen vol vi men to do Esta do. E não é ufa nis-
mo afir mar que, não fos se a pu jan ça da es ta tal, Go iás
não te ria ener gia para al can çar um dos me lho res ín di-
ces de de sen vol vi men to hu ma no do Bra sil, tor nar-se
a oi ta va eco no mia do País, o quar to ma i or pro du tor de 
grãos, pos su ir o ter ce i ro re ba nho bo vi no, ser o ma i or
pro du tor de le i te e de ter a quin ta pro vín cia mi ne ral do
País, com 67% do seu Pro du to Inter no Bru to con cen-
tra dos na agro in dús tria. Antes da Celg, Go iás era um
Esta do mo vi do a tra ção ani mal e a luz de lam pião. Um 
ser tão qua se ina tin gí vel, de es cas sa pers pec ti va,
sem im por tân cia para o Bra sil, iso la do das de ci sões
na ci o na is e do mi na do por pa vo ro sa obs cu ri da de eco -
nô mi ca e so ci al. Foi a Celg quem vi a bi li zou a ener gia
ne ces sá ria à re a li za ção do so nho de JK de cons tru ir
Bra sí lia e tor nou pos sí vel a con so li da ção de Go iâ nia.

Em 1996, a es ta tal go i a na, que ope ra va na ge -
ra ção e dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca, foi cin di da em 
duas com pa nhi as, com a fi na li da de de ser de ses ta ti-
za da: a Celg, Cen tra is Elé tri cas de Go iás S.A., e a
CDSA, Cen tra is Elé tri cas Ca cho e i ra Dou ra da S.A. À
épo ca, o Go ver no do Esta do de Go iás era aci o nis ta
ma jo ri tá rio da em pre sa, na con di ção de de ten tor de
80,68% das ações re pre sen ta ti vas do seu ca pi tal so -
ci al. O ob je ti vo da ci são era o de vi a bi li zar a pri va ti za-
ção da Usi na Hi dre lé tri ca de Ca cho e i ra Dou ra da, com 
qua tro uni da des de ge ra ção de ener gia, per ten cen te
à Celg e con si de ra da a jóia da co roa.

A pri me i ra em pre sa con ti nu ou es ta tal, com atu -
a ção na ati vi da de de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca,
e as su miu o pas si vo da pros cri ta em pre sa Cen tra is
Elé tri cas de Go iás, in clu si ve o mon tan te cons ti tu í do
para a edi fi ca ção da usi na de ses ta ti za da. A se gun da
foi le va da a le i lão pú bli co em 5 de se tem bro de 1997,
na Bol sa de Va lo res do Rio de Ja ne i ro, e ar re ba ta da
pelo gru po chi le no por R$750 mi lhões, qua se 3/4 de
US$1 bi lhão, con so an te a taxa de câm bio de en tão.

A ope ra ção de ven da da Usi na de Ca cho e i ra
Dou ra da de ve ria ter sido mais uma ali e na ção de em -
pre sa es ta tal em um ano em que as pri va ti za ções
atin gi ram o cume no País, com a ar re ca da ção de
US$35,7 bi lhões. Como ocor reu em todo o Bra sil, Go -
iás foi con ven ci do do ar gu men to de que a pri va ti za-
ção era ne ces sá ria para sal var a Celg, re u nir re cur sos
para aten der pro gra mas so ci a is e in je tar âni mo novo
à eco no mia do Esta do.

Mas, seis dias de po is do le i lão que con su mou a
ven da da usi na, foi aven ça do en tre as par tes, em uma 
ope ra ção pre or de na da, um con tra to de su pri men to
de ener gia elé tri ca com a Ende sa, no qual a par te re -
ma nes cen te da es ta tal go i a na obri gou-se a ad qui rir
de sua ex-ge ra do ra, ago ra em po der do gru po chi le-
no, por um pe río do de 15 anos, ener gia elé tri ca a um
va lor re co nhe ci do pela Ane el, Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri ca, como 53% su pe ri or ao pre ço mé dio
de mer ca do.

Sr. Pre si den te, esse con tra to, re ple to de cláu su-
las le o ni nas, re ser vou à Ende sa con di ção de cre dor
pri vi le gi a do e fez com que o con su mi dor go i a no pas -
sas se a pa gar a ener gia elé tri ca 56% mais one ro sa
do que o va lor co bra do pe las de ma is con ces si o ná ri as
do País. Para se ter no ção do quan to o re fe ri do ne gó-
cio ju rí di co foi da no so ao in te res se pú bli co, bas ta ci tar
re la tó rio da Ane el, re a li za do em agos to de 2000, no
qual a agên cia re gu la do ra re co nhe ce que o de se qui lí-
brio fi nan ce i ro da Celg, que está le van do a em pre sa à 
con di ção fa li men tar, foi, de for ma ma jo ri tá ria, pro du zi-
do pela com pra for ça da de ener gia elé tri ca da em pre-
sa su pri do ra. Os in di ca do res con tá be is da com pa nhia
con fir mam o ca rá ter ru i no so do con tra to: en tre se tem-
bro de 1997 e fe ve re i ro de 2003, a em pre sa acu mu lou
pre ju í zos su pe ri o res a R$715 mi lhões. Qu an do a
Celg era de ten to ra da Usi na de Ca cho e i ra Dou ra da,
de 1994 a 1997, por exem plo, o cus to ope ra ci o nal da
em pre sa re pre sen ta va 30% do seu fa tu ra men to lí qui-
do. Após a sub mis são a obri ga ções abu si vas, uni la te-
ra is e ve xa mi no sas, o cus to da es ta tal pas sou a re pre-
sen tar 58% da sua re ce i ta.

A aqui si ção for ça da de ener gia por 15 anos e
aci ma do va lor de mer ca do não foi a úni ca dis po si ção
imo ral do mal si na do con tra to. Obser vem e pas mem,
Srªs e Srs. Se na do res; a Celg ain da se obri gou a
pres tar ca u ção não re mu ne ra da, em um ban co es co-
lhi do pela em pre sa su pri do ra, o Ban co San tan der, de
125% do seu fa tu ra men to do mês an te ri or, em ga ran-
tia ao for ne ci men to de ener gia elé tri ca. Re su min do:
en quan to das de ma is usi nas a Celg re mu ne ra va a
ener gia ad qui ri da no mês sub se qüen te ao do for ne ci-
men to, com a em pre sa chi le na o pa ga men to, con ven-
ci o na do em con tra to, pas sou a ser an te ci pa do.

Além dos pre ju í zos cor ren tes da ven da da Usi na
de Ca cho e i ra Dou ra da, os re cur sos ar re ca da dos com 
a pri va ti za ção ali men ta ram em Go iás, nos anos de
1997 e 1998, um dos mais es pe ta cu la res dis pên di os
inú te is de di nhe i ro pú bli co de que se teve no tí cia no
Bra sil. Em me nos de quin ze me ses, o Go ver no de Go -
iás de en tão li qui dou o ma i or pa tri mô nio do Esta do
em obras epi dér mi cas e fan far rô ni cas  gi ná si os de es -
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por te, re for ma de ba nhe i ros de ro do viá ria, ré pli cas do 
Cris to Re den tor, pa ga men tos de alu guéis, diá ri as de
ser vi do res, en tre ou tras ini qüi da des , des per di çan do
vo lu mo so re cur so que se ria mu i to bem-vin do caso ti -
ves se sido re ver ti do no de sen vol vi men to sus ten tá vel
de Go iás.

Sr. Pre si den te, sou um ho mem da lei que de vo ta
mu i ta con fi an ça no Po der Ju di ciá rio. Hoje, sa ú do a
de ci são co ra jo sa, fun da men ta da e re pa ra do ra do
Exmo. Sr. Juiz Fe de ral da 3ª Vara da Se ção Ju di ciá ria
do Esta do de Go iás, Dr. Car los Hum ber to de Sou za,
que, por in ter mé dio da ex pe di ção de li mi nar, sus pen-
deu os efe i tos es cor chan tes do con tra to de su pri men-
to de ener gia elé tri ca ce le bra do en tre a Celg e a
CDSA. A de ci são foi pro vo ca da por ação de res ci são
de con tra to, com pe di do de an te ci pa ção de tu te la,
mo vi da pela Pre si dên cia da Celg con tra a em pre sa
su pri do ra.

A ação ju di ci al há mu i to era es pe ra da, mas, só
ago ra, o novo Pre si den te da em pre sa, Dr. José Pa u lo
Fé lix de Sou za Lou re i ro, com mu i ta de ter mi na ção,
de ci diu er guer a co lu na dor sal da Celg e re con du zir a
es ta tal na di re ção do in te res se pú bli co. É com mu i ta
hon ra que sa ú do a com pe tên cia e a dis po si ção do Dr.
José Pa u lo de ba ter às por tas do Po der Ju di ciá rio e
dar, de uma vez por to das, um bas ta a essa si tu a ção
ve xa mi no sa.

A peça de ci só ria é de uma pro pri e da de sin gu lar
e me re ce a de vi da aten ção des ta Casa, uma vez que
res ta u ra o equi lí brio con tra tu al que de ve ria ter pre si di-
do as re la ções pac tu a das en tre as duas em pre sas. É
tam bém al ta men te per ti nen te ao in te res se co le ti vo,
por tra tar-se da con ces são de um ser vi ço pú bli co,
além de res ti tu ir o im pe ra ti vo do di re i to e da or dem
cons ti tu ci o nal.

Da peça de ci só ria, res sal to o tre cho em que o
ma gis tra do ana li sa as le sões aos prin cí pi os cons ti tu-
ci o na is da Admi nis tra ção Pú bli ca con ti dos no con tra-
to e faço meu o con ven ci men to do Juiz Fe de ral, exa -
ra do na de ci são li mi nar, para ex pres sar a in dig na ção
da so ci e da de go i a na com o des ca la bro da re fe ri da re -
la ção con tra tu al, que vem amo fi nan do o po ten ci al
eco nô mi co do meu Esta do, com a con se qüen te in vi a-
bi li da de fi nan ce i ra da Celg:

Tais cir cuns tân ci as [diz o ma gis tra do]
e/ou pri vi lé gi os me con ven cem, data ve nia
de even tu a is dou tas opi niões em con trá rio,
que o con tra to de su pri men to que ora se ob -
je ti va res cin dir ofen de os se guin tes prin cí pi-
os bá si cos da Admi nis tra ção Pú bli ca:

a) o da mo ra li da de, por que as con di-
ções nele ajus ta das não se co a du nam, no
meu en ten di men to, com a éti ca que se es-
pe ra das ins ti tu i ções pú bli cas en vol vi das,
vis to que o ato não bas ta ser le gal, há de
ser tam bém mo ral e éti co;

b) o da fi na li da de, por que a exe cu ção
do re fe ri do con tra to con tra ria de modo ine-
quí vo co o in te res se pú bli co, ca rac te ri zan do,
pois, des vio de fi na li da de:

c) da ra zo a bi li da de, por que se re ve la
de sar ra zo a do ad mi tir-se que uma con ces si-
o ná ria de ser vi ço pú bli co, no caso a Au to ra,
seja obri ga da a fir mar con tra to que lhe é al -
ta men te le o ni no e one ro so, em grau tal que
lhe im põe um de se qui lí brio eco nô mi co-fi-
nan ce i ro e sé ri os pre ju í zos, es ses de cor ren-
tes da com pra for ça da de uma ener gia mais 
cara;

d) da pro por ci o na li da de, por que as
obri ga ções im pos tas à Au to ra cons ti tu em
pri vi lé gio ina ce i tá vel em fa vor da Pri me i ra
Ré (em pre sa su pri do ra), que se tra duz em
be ne fí cio des pro por ci o nal ao aten di men to
do in te res se pú bli co;

e) o da efi ciên cia, por que a Au to ra,
ten do o de ver de exer cer a sua ati vi da de
com pres te za, per fe i ção e ren di men to fun ci-
o nal, não o faz por que se mos tra, a cada
dia, mais com pro me ti da em sua ca pa ci da de
ope ra ci o nal e em seus re sul ta dos, isso em
ter mos de re ce i ta lí qui da, le van do-me a crer 
que, sem fal so pes si mis mo, se per sis tir essa 
si tu a ção, seja uma ques tão de tem po o en -
cer ra men to de suas ati vi da des.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – So li ci to
a V. Exª que con clua o seu pro nun ci a men to, Se na-
dor De mós te nes Tor res.

Pror ro go a ses são por dez mi nu tos, para que
pos sa con ce der a pa la vra ao Se na dor Mag no Mal ta.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre si den te, a de ci são in ter lo cu tó ria sus pen deu os
efe i tos do re fe ri do Con tra to de Su pri men to fir ma do
en tre a Celg e a CDSA, pro i biu a Ane el de pro mo ver
qua is quer re a jus tes ou re vi são ta ri fá ria do con tra to
sus pen so, dis pen sou a Celg de pres tar a ca u ção pac -
tu a da e au to ri zou a es ta tal a ad qui rir ener gia elé tri ca
de qual quer ou tra su pri do ra, con for me as re gras da li -
vre ini ci a ti va. O re co nhe ci men to e a sus pen são dos
ví ci os que ma cu lam o con tra to per mi ti rão à Celg eco -
no mia men sal de apro xi ma da men te R$5 mi lhões.
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Do en ten di men to do ma gis tra do cabe re cur so
ao Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral, mas a mi nha con fi an ça
na Jus ti ça faz-me crer que a de ci são será con fir ma da.
Enten do que, ao man ter a sus pen são do con tra to, o
TRF re pa ra rá um ato ju rí di co vi ci a do pelo des vio de fi -
na li da de, con trá rio ao in te res se pú bli co e imo ral. Go -
iás es pe ra por sen ten ça nes se sen ti do, para que o
Esta do pos sa re ti rar a Celg do li mi ar da fa lên cia e ali -
vi ar o peso das cos tas de cin co mi lhões de go i a nos.

Sr. Pre si den te, agra de ço a to le rân cia.

Du ran te o dis cur so do Sr. De mós te nes
Tor res, o Sr. Mag no Mal ta, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Le o-
nel Pa van.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mag na Mal ta, Lí der do PL, pelo
pra zo res tan te de cin co mi nu tos de pror ro ga ção da
ses são.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, di vi di-
rei o pra zo de cin co mi nu tos com o Se na dor Mar ce lo
Cri vel la.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra-
men te, agra de ço os e-ma ils que te nho re ce bi do de
todo o País com a ma ni fes ta ção de apo io dos ci da-
dãos. Empol gam-me mu i to as men sa gens dos ado-
les cen tes, jo vens de 14, 15, 16 anos, que acom pa-
nham os tra ba lhos des ta Casa e os nos sos pro nun ci-
a men tos, jun tan do-se a nós e dan do for ça e es tí mu lo
no com ba te ao nar co trá fi co, ao cri me or ga ni za do e à
vi o lên cia que se es ta be le ce ram nes te País.

So mos to dos cons ci en tes da gra vi da de do mo -
men to, de que ne ces sá rio se faz que en ten da mos
com mu i ta cla re za – e vol to a di zer, sem fi lo so far –
que nos so mo men to é de ex ce ção. Tem-se de ba ti do
mu i to so bre esse as sun to, Sr. Pre si den te.

Na épo ca da CPI do Nar co trá fi co, quan do es ti ve
em Ban gu 1, com aque la di re to ra, uma guer re i ra, as -
sas si na da de for ma fria e co var de, re ce bi um dos siê
com o nome de to dos os ad vo ga dos dos pre sos da -
que le pre sí dio. É la men tá vel que um fa cí no ra, que
afron ta o Esta do, que se ar vo ra con tra a in te gri da de
fí si ca do ci da dão e que tem cons tru í do com in ti mi da-
ção e san gue as suas ri que zas, te nha 15, 20, 23 ad -
vo ga dos, com um só pe ti ci o nan do e os ou tros fa zen-
do o ro dí zio du ran te o dia – sabe Deus do que tra tam
e o que mo vi men tam.

Por isso, Sr. Pre si den te, pro to co lei nes ta Casa,
an te on tem, um pro je to de lei que al te ra a Lei nº 8. 906, 
de 4 de ju lho de 1994, o Esta tu to da Advo ca cia, para
iden ti fi car os ho no rá ri os per ce bi dos de in di ci a dos em

cri mes re la ci o na dos ao trá fi co de en tor pe cen tes e ao
cri me or ga ni za do. Reza o pro je to de lei:

Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º. A Lei n.º 8.906, de 4 de ju lho
de 1994, Esta tu to da Advo ca cia, pas sa a vi -
go rar acres ci da do se guin te art. 26, alí nea
a:

Art. 26 (...)
a) em pro ces sos re la ti vos a trá fi co de

en tor pe cen tes ou or ga ni za ções cri mi no sas,
o ad vo ga do deve fa zer cons tar dos au tos
de cla ra ção dos ho no rá ri os per ce bi dos, in di-
can do por me no ri za da men te a sua ori gem
no pra zo de até cin co dias após o seu re ce-
bi men to.

Pa rá gra fo úni co. De i xar o ad vo ga do de 
in for mar ou in for mar in cor re ta men te os ho-
no rá ri os per ce bi dos con for me o ca put, a
pena será de um a três anos de ca de ia e
mul ta.

Sr. Pre si den te, lem bro-me bem de que, quan do
a CPI do Nar co trá fi co viu Antô nio da Mota Gra ça, o
Cu ri ca, que es ta va pre so numa cela de se gu ran ça
má xi ma no Ca ran di ru, por ser nar co tra fi can te dos
mais fa mo sos, a ad vo ga da que o de fen dia fa la va
dele de uma for ma tão ín ti ma que, em de ter mi na do
mo men to, lhe per gun tei: “A se nho ra já o co nhe ce há 
mu i to tem po?” Ela res pon deu: “Eu sou a es po sa
dele”. Mas a es po sa dele era a Sa mia, que foi tam-
bém ou vi da por nós. Dis se ela: “Co me cei a ad vo gar
para ele e nos ca sa mos na ca de ia”.

Essa prá ti ca é co mum, Sr. Pre si den te, e os bons 
ad vo ga dos, os ho mens que fa zem uso da lei e com
dig ni da de sus ten tam as suas fa mí li as são obri ga dos
a apre sen tar à Re ce i ta Fe de ral, que as sim o exi ge do
ci da dão que ga nha R$2 mil, os seus pro ven tos, o que
re ce beu e deve dar re ci bo para quem lhe pa gou e de -
cla rar Impos to de Ren da a fim de que haja uma con -
cor dân cia quan do os com pu ta do res fi ze rem o cru za-
men to.

Aque les que ad vo gam para o cri me e que re ce-
bem mi lhões de nar co tra fi can tes e cri mi no sos que
des tro em a so ci e da de bra si le i ra acu mu lam pa tri mô-
nio sem pres tar con ta da ori gem do di nhe i ro, e essa
ori gem nor mal men te é do san gue dos fi lhos da so ci e-
da de, é di nhe i ro da de son ra, do des ca so com a vida
hu ma na, e pa re ce-me que fica por isso mes mo.

Por isso, nós que le gis la mos pre ci sa mos, nes te
mo men to, quan do ain da não te mos uma le gis la ção,
dis cu tir uma lei para os pró xi mos cin co anos, uma le -
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gis la ção de ex ce ção, por que, se não, não te re mos sa í-
da para co i bir o cri me nes te País.

Encer ro, la men tan do o in ci den te, que que ro dis -
cu tir com de ta lhes na pró xi ma se ma na, da sol tu ra de
José Ge rar do, no Ma ra nhão, um cri mi no so, pre so, in -
di ci a do pela CPI do Nar co trá fi co, ex-De pu ta do. Mas
apla u do o afas ta men to dos ju í zes de Go iás e tam bém
essa mes ma Jus ti ça do Ma ra nhão, que afas tou al-
guns ju í zes in di ca dos pela CPI do Nar co trá fi co.

Te mos de en fren tar toda essa si tu a ção. Por isso, 
Sr. Pre si den te, na tra mi ta ção des se pro ces so, es pe ro
con tar com os meus Pa res, com o sen ti men to da que-
les que es tão ven do a so ci e da de so frer e re ce ben do o 
de bo che da que les que ad vo gam para o cri me sem se
pre o cu par com a se gu ran ça da so ci e da de bra si le i ra.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Mar ce lo Cri vel la du ran te o que
tem po res tan te da pror ro ga ção da ses são.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, le van to a mi nha pre o cu pa ção
no Se na do com res pe i to ao nos so Esta do do Rio de
Ja ne i ro, 2º ar re ca da dor da União e 14º a re ce ber os
seus re cur sos.

O nos so Esta do tem pro ble mas com a se gu ran-
ça, com o de sem pre go, com a edu ca ção, com a sa ú-
de. Fiz um le van ta men to da ar re ca da ção do Go ver no
Fe de ral, no Rio de Ja ne i ro, nos me ses de ja ne i ro e fe -
ve re i ro. Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go-
ver no Fe de ral ar re ca dou no Esta do do Rio de Ja ne i ro,
em ja ne i ro, R$3,6 bi lhões. No mês de fe ve re i ro, R$3,2 
bi lhões. Sabe V. Exª quan to vol tou, de con tra par ti da,
em in ves ti men tos para o Esta do do Rio de Ja ne i ro?
Em trans fe rên ci as lí qui das, R$180 mi lhões. Assim
não é pos sí vel go ver nar. No SUS fo ram apli ca dos
R$200 mi lhões. O que me de i xa mais tris te é que um
Esta do que ar re ca dou para a União R$7 bi lhões re ce-
beu, em dois me ses, para ações es tra té gi cas do SUS,
de prós ta ta, por exem plo, um pro ble ma que se tor na
cada dia mais co mum en tre ho mens aci ma dos cin -
qüen ta anos, um mil re a is. Mil re a is foi a ver ba re pas-
sa da pelo SUS para o tra ta men to de flu mi nen ses com 
pro ble ma de prós ta ta.

Por tan to, gos ta ria de ser um gri to de aler ta ao
Se na do Fe de ral no mo men to em que pen sa mos em
re for ma tri bu tá ria, pois não é pos sí vel ser vir à União
com tan tos re cur sos e re ce ber tão pou co do Go ver no
Fe de ral.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – 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,
era mi nha in ten ção so li ci tar a pa la vra an tes de ter es -
go ta do o tem po da ses são. Assim, so li ci to seja trans -
cri ta nos Ana is a nota ofi ci al da Ordem dos Advo ga-
dos do Bra sil:

“(...) A OAB vem a pú bli co exor tar o
Go ver no bra si le i ro a for ta le cer o pa pel da
ONU em bus ca da paz para que o sé cu lo
XXI, que mal se ini ci ou, não seja, como o
sé cu lo pas sa do, mar ca do pe las fe ri das da
in to le rân cia en tre os po vos (...).” Então a
OAB con cla ma a to dos.

Peço que seja trans cri ta a ma ni fes ta-
ção do Pre si den te Ru bens Appro ba to Ma-
cha do en ca mi nha da a mim e ao Se na do Fe -
de ral.

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

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

Ofi cio nº 198/2003 GPR

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor José Sar ney
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia (DF)

Se nhor Pre si den te,
Em Nota Ofi ci al apro va da na Ses são re a li za da

dia 18 de mar ço, o Con se lho Fe de ral da Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil con de nou a guer ra. dos Esta dos
Uni dos con tra o fra que e exor tou o go ver no bra si le i ro
a for ta le cer os tra ba lhos da Orga ni za ção das Na ções
Uni das (ONU) em de fe sa de ne go ci a ções que vi sem
a paz...

Para esta Enti da de, os in te res ses eco nô mi cos
das na ções be li ge ran tes que de fen dem a guer ra ser -
vi rão ape nas para tra tar mais dor, medo e in se gu ran-
ça aos pa í ses po bres.

Ao en ca mi nhar a Vos sa Exce lên cia, para co-
nhe ci men to, có pia do re fe ri do do cu men to, co lho o en -
se jo para, com meus cum pri men tos, apre sen tar-lhe
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ex pres sões da mais ele va da es ti ma e dis tin ta con si-
de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Ru bens Appro ba to Ma cha-
do, Pre si den te.

NOTA OFICIAL

O Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos
do Bra sil (OAB) une-se aos mo vi men tos de todo o
mun do con tra a guer ra de cla ra da pe los Esta dos Uni -
dos con tra o Ira que e que ame a ça a se gu ran ça mun -
di al, con tra ri an do to das as al ter na ti vas dis cu ti das
pelo Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das.

Cri a da em meio aos es com bros da II Gran de
Gu er ra, que di zi mou ge ra ções in te i ras em pra ti ca-
men te to dos os con ti nen tes, a ONU foi des ti na da a
for ta le cer a paz, a se gu ran ça e a co o pe ra ção in ter na-
ci o nal em to dos os seus as pec tos. A Orga ni za ção das 
Na ções Uni das tem urna lar ga ex pe riên cia na apli ca-
ção dos me i os pa cí fi cos, mas se al guns con fli tos per -
sis tem, as ca u sas de vem ser atri bu í das, prin ci pal-
men te, à fal ta de von ta de po lí ti ca de al gu mas ra ções
be li ge ran tes, como ocor re ago ra sob a li de ran ça dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

Com par ti lha mos um mun do cada vez mais po -
bre de re cur sos na tu ra is que está a exi gir, da Hu ma ni-
da de, en ge nho si da de para que pos sa mos ga ran tir a
nos sa pró pria exis tên cia num bre ve fu tu ro. Pa ra do xal-
men te, po rém, cons ta ta mos que o de sen vol vi men to
tec no ló gi co está qua se todo vol ta do para a des tru i ção
de vi das hu ma nas.

A OAB vem a pú bli co exor tar o go ver no bra si le i-
ro a for ta le cer o pa pel da ONU em bus ca da paz para
que o sé cu lo XXI, que mal se ini ci ou, não seja, como o 
sé cu lo pas sa do, mar ca do pe las fe ri das da in to le rân-
cia en tre os po vos.

Não às ar mas, e que a paz so bre pu je os in te res-
ses eco nô mi cos en vol vi dos numa guer ra que ape nas
ser vi rá para tra zer mais dor, medo e in se gu ran ça aos
pa í ses mais po bres.

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2003.

NOTA OFICIAL apro va da por una ni mi da de pelo
Con se lho Fe de ral -OAB, em Ses são do dia
18-3-2003)

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Se na-
dor Edu ar do Su plicy, V. Exª será aten di do, na for ma
do Re gi men to.

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Pe dro Si mon, Anto nio Car -

los Va la da res, Ro me ro Jucá, Val dir Ra upp, Val mir
Ama ral, Le o nel Pa van e Ael ton Fre i tas en vi a ram dis -

cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na pas sa da,
por una ni mi da de, os re pre sen tan tes ga ú chos no Con -
gres so Na ci o nal – os três se na do res e os 31 de pu ta-
dos fe de ra is – as si na ram uma mo ção de apo io à can -
di da tu ra do es cri tor ga ú cho Mo acyr Scli ar à Aca de-
mia Bra si le i ra de Le tras.

Mo acyr Scli ar está sen do in di ca do para con cor-
rer à ca de i ra que va gou por oca sião da mor te do ro -
man cis ta mi ne i ro Ge ral do Fran ça de Lima.

Pe las in for ma ções de que dis po mos, o nome de
Scli ar é o mais co ta do en tre os aca dê mi cos, es pe ci al-
men te pelo fato de ser um gran de ro man cis ta, como o 
dono an te ri or da ca de i ra a ser dis pu ta da.

Diz a mo ção:

A re gião Sul, mais uma vez, tem a
pos si bi li da de de ofe re cer um nome re pre-
sen ta ti vo de sua cul tu ra para in te grar a cen -
te ná ria Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, ins ti-
tu i ção fun da da em 1897 – pelo ma i or es cri-
tor bra si le i ro, Ma cha do de Assis – para re u-
nir os ex po en tes da li te ra tu ra na ci o nal.

Ga ú cho, nas ci do em 1937 em Por to
Ale gre, o es cri tor Mo acy Scli ar, um dos
gran des no mes da li te ra tu ra na ci o nal, está
sen do con si de ra do para ocu par a vaga do
es cri tor mi ne i ro Ge ral do Fran ça de Lima.
Ou tro nome men ci o na do, Luís Fer nan do Ve -
rís si mo, que igual men te or gu lha a cul tu ra
rio-gran den se e na ci o nal, de ci diu não con-
cor rer ago ra e ma ni fes tou apo io a Scli ar.

Co nhe ci do no Bra sil e no ex te ri or, Mo -
acyr Scli ar tem mais de 50 li vros pu bli ca dos.
Con quis tou di ver sos prê mi os na ci o na is e in -
ter na ci o na is e teve seus tex tos adap ta dos
para ci ne ma, te le vi são, te a tro e rá dio, além
de exer cer in ten sa ati vi da de como co lu nis ta
de jor na is.

Con for me re gis tro da Bi bli o te ca Na ci o-
nal, Scli ar é um mes tre do con to con tem po-
râ neo e um pro fis si o nal da pa la vra ele gan te.
Escri tor que apal pa a vida com as pa la vras
para que elas pos sam son dar a pró pria re a-
li da de em sua cru e za. Mas a re a li da de,
como se sabe, é mo ve di ça e não se de i xa
agar rar tão fa cil men te. Por isso, o hu mor, o
pa ra do xo, a con ci são e o ab sur do mar cam a 
obra de Scli ar e nos ar re ba tam.
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São es ses os ele men tos que, en tre cru-
za dos, dão uni da de à vas ta obra de Mo acyr
Scli ar, es cri tor que não pára de cri ar ex ce len-
tes pa rá bo las do mun do con tem po râ neo. Os
te mas do mi nan tes de sua obra são a re a li da-
de so ci al da clas se mé dia ur ba na no Bra sil e
o ju da ís mo. As des cri ções da clas se mé dia fe -
i tas por Scli ar são, fre qüen te men te, in ven ta-
das a par tir de um ân gu lo su pra-real.

Alguns de seus li vros fo ram tra du zi dos
e pu bli ca dos em mu i tos pa í ses, como Esta -
dos Uni dos, Fran ça, Ale ma nha, Isra el,
Espa nha e Ho lan da. Sua obra ob te ve prê mi-
os im por tan tes, como o Prê mio Aca de mia
Bra si le i ra de Le tras, 1968; Prê mio Éri co Ve -
rís si mo de ro man ce, 1976; Prê mio Gu i ma-
rães Rosa, 1977; Prê mio Asso ci a ção Pa u lis-
ta de Crí ti cos de Arte, 1980; Prê mio Ja bu ti,
1988 e 1993; Prê mio Casa de las Amé ri cas,
1989; Prê mio Pen Club do Bra sil, 1990 e
Prê mio Aço ri a nos, de Por to Ale gre, em
1996.

Suas prin ci pa is obras são: Car na val
dos Ani ma is (1968); O Exér ci to de um Ho -
mem Só (1973); Os De u ses de Ra quel
(1975); Os Mis té ri os de Por to Ale gre
(1976); A Ba la da do Fal so Mes si as (1976); 
O Cen ta u ro no Jar dim (1980); A Estra nha
Na ção de Ra fa el Men des (1983); Ce nas
da Vida Mi nús cu la (1991); His tó ri as Fan-
tás ti cas (1996); O Aman te da Ma do na &
Ou tras His tó ri as (1997); Os Le o par dos de 
Kaf ka (2000); A Mu lher que Escre veu a
Bí blia (2000) e Ata que do Co man do P. Q.
(2001).

Mo acyr Scli ar des fru ta de re co nhe ci-
men to po pu lar, o que pode ser afe ri do pela
ace i ta ção uni ver sal de sua obra. Nada mais
jus to que, ago ra, pas se a in te grar o pan teão
dos gran des imor ta is da cul tu ra na ci o nal,
com a in di ca ção de seu nome para a Aca-
de mia Bra si le i ra de Le tras.

É o que ma ni fes ta a ban ca da fe de ral
do Rio Gran de do Sul, re pre sen ta da no
Con gres so Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos -
ta ria de acres cen tar umas pou cas pa la vras a essa
mo ção da ban ca da ga ú cha no Con gres so Na ci o nal.

Mo acyr Scli ar é au tor de 62 li vros em vá ri os gê -
ne ros: fic ção, en sa io, crô ni ca, li te ra tu ra ju ve nil. Foi
profes sor vi si tan te na Brown Uni ver sity (De part ment

of Por tu gue se and Bra zi li an Stu di es), e na Uni ver si-
da de do Te xas (Aus tin) nos Esta dos Uni dos. Fre qüen-
te men te é con vi da do para con fe rên ci as e en con tros
de li te ra tu ra no país e no ex te ri or.

É co lu nis ta dos jor na is Zero Hora (Por to Ale gre)
e Fo lha de S.Pa u lo; co la bo ra com vá ri os ór gãos da
im pren sa no país e no ex te ri or. Tem tex tos adap ta dos
para o ci ne ma, te a tro, tevê e rá dio, in clu si ve no ex te ri-
or. É mé di co, es pe ci a lis ta em Sa ú de Pú bli ca e Dou tor
em Ciên ci as pela Esco la Na ci o nal de Sa ú de Pú bli ca.

Duas in fluên ci as são im por tan tes na obra de
Scli ar. Uma é a sua con di ção de fi lho de imi gran tes,
que apa re ce em obras como A Gu er ra no Bom Fim,
O Exér ci to de um Ho mem Só, O Cen ta u ro no Jar -
dim e A Estra nha Na ção de Ra fel Men des.

A ou tra in fluên cia é a sua for ma ção de mé di co
de sa ú de pú bli ca, que lhe pro por ci o nou uma vi vên cia
com a do en ça, o so fri men to e a mor te, bem como um
co nhe ci men to da re a li da de bra si le i ra. O que é per-
cep tí vel em obras fic ci o na is, como A Ma jes ta de do
Xin gu e não-fic ci o na is, como A Pa i xão Trans for ma-
da: His tó ria da Me di ci na na Li te ra tu ra.

Era isso, Sr. Pre si den te.
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ca u sa-me pro fun da ale gria cons ta tar que o Con gres-
so Na ci o nal, em es pe ci al o Se na do Fe de ral, ado tou a
prá ti ca de re a li zar, anu al men te, ses sões so le nes de
ho me na gem à Con fe de ra ção Na ci o nal dos Bis pos do
Bra sil – CNBB e à Cam pa nha da Fra ter ni da de.

No dia 7 do mês em cur so foi re a li za da uma des -
sas ho me na gens à CNBB, da qual, in fe liz men te não
pude par ti ci par. Mas par ti ci pei, no dia 23 de maio de
2002, por exem plo, de uma jus ta Ses são Espe ci al em
ho me na gem ao cin qüen te ná rio da CNBB, por re que-
ri men to do Se na dor Pe dro Si mon. Em pro nun ci a men-
tos mar ca dos pela emo ção, os se na do res lou va ram
as cin co dé ca das de tra ba lho exem plar da CNBB em
prol das ca ma das me nos fa vo re ci das da po pu la ção.

Sem som bra de dú vi da – como foi dito na jus ti fi-
ca ti va do re que ri men to de ho me na gem a CNBB –,
para ver da de i ra men te ava li ar mos a im por tân cia da
CNBB para a vida bra si le i ra, bas ta ten tar mos ima gi-
nar o Bra sil de hoje sem a CNBB. Se re a li zar mos essa 
ten ta ti va, per ce be re mos, sem es for ço, que tal fa ça-
nha é im pos sí vel, de tal for ma a his tó ria des sa ins ti tu i-
ção con fun de-se com a pró pria his tó ria da luta por di -
re i tos so ci a is mais jus tos nos úl ti mos cin qüen ta anos.

E nada sim bo li za me lhor a pre o cu pa ção da
CNBB com a in jus ta re a li da de so ci al bra si le i ra do que
as Cam pa nhas da Fra ter ni da de. É jus ta men te esse o

07058 Qu in ta-fe i ra  10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL446     



pon to cen tral do pro nun ci a men to que ora faço: a su -
pre ma e ines ti má vel im por tân cia das Cam pa nhas da
Fra ter ni da de no alí vio da dor, da mi sé ria, da fome, da
po bre za e do de ses pe ro ex pe ri men ta dos pe los de-
sam pa ra dos de nos so País.

A pri me i ra Cam pa nha da Fra ter ni da de re a li-
zou-se em 1964, ano em que se re gis trou, no ce ná rio
po lí ti co, o gol pe mi li tar que deu iní cio a um pe río do de
21 anos de re gi me di ta to ri al. O tem po mos tra ria que
as Cam pa nhas da Fra ter ni da de não po de ri am ter ini -
ci a do em mo men to mais opor tu no. A bru ta li da de, a vi -
o lên cia, a cen su ra e o com ple to des res pe i to aos di re i-
tos de ci da da nia pu de ram ser com ba ti dos, des de o
prin cí pio, pela va len tia, pela de di ca ção e pela en tre ga
de ho mens como o sa u do so Dom Hél der Câ ma ra,
que pug na ram, não com as ar mas dos opres so res,
mas com ca ri nho, paz e amor ao pró xi mo.

É in te res san te e ins tru ti vo ob ser var a evo lu ção
das te má ti cas tra ta das pela Cam pa nha ao lon go dos
anos. Em 1964 e 1965, os te mas es co lhi dos re fle ti ram
a ne ces si da de que a pró pria Igre ja bra si le i ra sen tia de 
re no var-se e adap tar-se aos no vos tem pos. Os te mas
des ses anos fo ram, res pec ti va men te, “Igre ja em Re -
no va ção” e “Pa ró quia em Re no va ção”. De po is foi a
vez, no pe río do 1967–1972, de re no var o cris tão.
Nes ses anos, os te mas ado ta dos pela Cam pa nha fo -
ram, en tre ou tros, a fra ter ni da de, a do a ção, a par ti ci-
pa ção, o ser vi ço e a vo ca ção.

A Igre ja bra si le i ra, ple na men te re no va da pe los
pri me i ros nove anos da Cam pa nha, vol tou-se en tão
para a re a li da de so ci al bra si le i ra e en con trou-a ei va-
da de in jus ti ças, de si gual da des e mi sé ria. Mi lhões de
ex clu í dos, so le ne men te es que ci dos pelo “mi la gre
eco nô mi co”, ca re ci am das mais bá si cas con di ções de 
vida, tan to nas ci da des quan to no cam po.

A CNBB pas sou, en tão, a lu tar, mais fer re nha-
men te do que nun ca, para trans for mar essa cru el re a-
li da de. As Cam pa nhas da Fra ter ni da de co me ça ram a
se de di car, a par tir de 1973, a uma sé rie de te mas que 
re fle ti am, e con ti nu am a re fle tir, a re a li da de so ci al do
nos so povo.

O ar ti go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral re la ci o na os
di re i tos so ci a is a que faz jus todo e qual quer bra si le i-
ro. Pois bem: não há um di re i to so ci al se quer que não
te nha sido tema de al gu ma das Cam pa nhas da Fra -
ter ni da de. A sa ú de, por exem plo, foi o tema da Cam -
pa nha de 1981, com o “Sa ú de para to dos”. A edu ca-
ção teve sua vez em 1982, com o belo lema “A ver da-
de vos li ber ta rá”. O tra ba lho, por seu tur no, foi tema de 
duas Cam pa nhas da Fra ter ni da de, a de 1978 e a de
1991. O mes mo se deu com a mo ra dia, em 1993, com 
a se gu ran ça, em 1983, e com uma sé rie de ou tros di -

re i tos não me nos im por tan tes. Onde o Esta do não se
faz pre sen te, mu i tas ve zes por pura e sim ples omis -
são, lá es tão as di o ce ses e as pa ró qui as, efe ti van do
ações con cre tas, bem pla ne ja das e exe cu ta das com
pri mor.

Não há dú vi da de que a Cam pa nha da Fra ter ni-
da de é a mais vis to sa, du ra dou ra e bem-su ce di da das 
ações pas to ra is em pre en di das pela CNBB. Con tu do,
jul go ex tre ma men te opor tu no des ta car uma ini ci a ti va
re cen te da CNBB que re fle te a pre o cu pa ção des sa
ins ti tu i ção com um dos mais gra ves pro ble mas que
ora en fren ta mos: a fome.

Re fi ro-me ao Mu ti rão Na ci o nal para a Su pe ra-
ção da Mi sé ria e da Fome. Esse lou vá vel mo vi men to
sur giu na 40ª Assem bléia Ge ral da CNBB, re a li za da
em abril de 2002, oca sião em que se apro vou, por
una ni mi da de, o Do cu men to 69, in ti tu la do “Exi gên ci as
Evan gé li cas e Éti cas de Su pe ra ção da Mi sé ria e da
Fome”.

Esse do cu men to vem ser vin do de base para a
ela bo ra ção de car ti lhas de ação nas Arqui di o ce ses
de todo o Bra sil. Ações con cre tas já vêm sen do or ga-
ni za das, em duas ver ten tes prin ci pa is: po lí ti cas e
ações es tru tu ra is, vol ta das para a eli mi na ção das ca -
u sas da fome, e po lí ti cas e ações es pe cí fi cas que
bus cam ata car o mal di re ta men te, com o aten di men to
a fa mí li as e a co mu ni da des su ba li men ta das.

O Mu ti rão é mais uma ma ni fes ta ção de uma
pos tu ra his tó ri ca da CNBB: por mais que o Esta do de -
mons tre von ta de po lí ti ca de com ba ter as in jus ti ças
so ci a is – no caso pre sen te, a fome –, a CNBB não se
sen te dis pen sa da de con tri bu ir com sua par ce la de
es for ço, con cla man do os ho mens e as mu lhe res de
bem a re a li zar o ide al cris tão e a ofe re cer aju da ao
pró xi mo. Não te nho dú vi da de que o su ces so do pro -
gra ma Fome Zero de pen de, em úl ti ma ins tân cia, de
ini ci a ti vas como a da CNBB. Não bas ta aguar dar, de
bra ços cru za dos, a so lu ção go ver na men tal. É pre ci so
que aten te mos para a voz de Cris to, que diz: “Dai-lhes 
vós mes mos de co mer.” (Mc 6, 37).

A men sa gem bí bli ca é cla ra: nin guém está dis -
pen sa do de pres tar au xí lio ao pró xi mo e de con tri bu ir
para a eli mi na ção das ca u sas dos ma les so ci a is. E a
CNBB não nos de i xa es que cer essa ver da de, con gre-
gan do nos sos me lho res sen ti men tos em tor no de
uma meta co mum: er ra di car a fome, a mi sé ria, a de si-
gual da de, o des per dí cio e ou tros ma les ina ce i tá ve is
em um mun do tão de sen vol vi do ma te ri al men te, mas
ain da tão atra sa do no que diz res pe i to aos di re i tos hu -
ma nos mais fun da men ta is.

A pró pria Arqui di o ce se de Ara ca jú, a se me lhan-
ça de ou tras, re a li za di ver sos tra ba lhos so ci a is e co -
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mu ni tá ri os de aten di men to aos mar gi na li za dos. Te-
mos em Ara ca jú a “Pas to ral da Cri an ça”, cujo ob je ti vo
é acom pa nhar cri an ças des de o ven tre ma ter no até
os 6 anos de ida de, de sen vol ven do ações bá si cas de
sa ú de e vi gi lân cia nu tri ci o nal, aten den do apro xi ma-
da men te 6 mil cri an ças e pos su in do cer ca de 150 lí -
de res co mu ni tá ri os em 29 pa ró qui as.

À se me lhan ça des sa pas to ral, exis tem ain da na
atu an te Arqui di o ce se da ca pi tal de Ser gi pe, a “Pas to-
ral do Me nor”, que pro por ci o na a luz do evan ge lho a
cri an ças e ado les cen tes em Ara ca jú e em mais 6 mu -
ni cí pi os do in te ri or, tra ba lhan do com cri an ças de ruas; 
a “Pas to ral da Sa ú de”, que pres ta apo io ma te ri al e es -
pi ri tu al a apro xi ma da men te 1000 do en tes e con ta tos
com 250 fa mí li as, por meio de vi si tas re gu la res em
hos pi ta is, asi los e pos tos de sa ú de; a “Pas to ral Car ce-
rá ria”, cujo ob je ti vo é pos si bi li tar dig ni da de à vida dos
pre si diá ri os de Ara ca jú, Are ia Bran ca, Ma ni cô mio Ju -
di ciá rio e CENAM, or ga ni zan do re gu lar men te a “fe i ra
de mó ve is e ar te sa na tos do pre si diá rio” na Pra ça Fa -
us to Car do so.

Ade ma is, a Arqui di o ce se de Ara ca jú, pro mo ve a 
“Pas to ral da Mu lher Mar gi na li za da”, à qual con vi da
mu lhe res e me ni nas pros ti tu í das a fre qüen ta rem a
Esco la João XXIII, onde são re a li za dos cur sos pro fis-
si o na li zan tes de cor te e cos tu ra, pin tu ra so bre te ci-
dos, ma ni cu re e ta pe ça ria. Te mos ain da a “Pas to ral
das Do més ti cas” e a “Pas to ral das La va de i ras”, nas
qua is tam bém são ofer ta dos cur sos pro fis si o na li zan-
tes na área de atu a ção des sas tra ba lha do ras.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di ver sas
co mu ni da des de le i gos en ga ja dos na co or de na ção
dos tra ba lhos co mu ni tá ri os da Arqui di o ce se de Ara-
ca jú tra ba lham em pon tos par ti cu lar men te di fí ce is e
de imen sa ca rên cia em Ara ca jú, sem pre pres ta do um
ser vi ço re li gi o so e de as sis tên cia so ci al: Exis te a pre -
sen ça da Co mu ni da de Ser vos e Ser vas da San tís si-
ma Trin da de e a Co mu ni da de dos Irmãos da Mi se ri-
cór dia, am bos tra ba lhan do na “Ter ra Dura”, que é o li -
xão da Ca pi tal de Ser gi pe; Co mu ni da de San ta Te re zi-
nha e Co mu ni da de Bom Pas tor no Co que i ral; Irmãs
de Te re za da Cal cu tá, no La ma rão, além de ou tros di -
ver sos tra ba lhos re a li za dos sem ne nhu ma di vul ga ção
e, mu i tas ve zes, sem a con tri bu i ção de quem po de ria
par ti ci par mu i to mais.

O su ces so in ques ti o ná vel de pro pos tas como a
Cam pa nha da Fra ter ni da de, do Mu ti rão Na ci o nal para 
a Su pe ra ção da Mi sé ria e da Fome, além dos tra ba-
lhos de cada Arqui di o ce se com pro va, de for ma ina ta-
cá vel, a im por tân cia fun da men tal da CNBB para os
des ti nos do Bra sil. Por tan to, não po de ria de i xar de re -

co nhe cer o bri lhan te e ines ti má vel tra ba lho em prol
des te País.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, che gou às mi nhas
mãos im por tan te Re la tó rio do Ban co Cen tral do Bra -
sil, que faz um ba lan ço de sua atu a ção du ran te os úl ti-
mos oito anos.

Em face da im por tân cia do do cu men to e da re le-
van te mis são que o Ban co Cen tral cum priu du ran te
os dois man da tos do ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so, não po de ria de i xar de apre sen tar a este 
ple ná rio al guns as pec tos que jul go es sen ci a is nes se
Re la tó rio.

Para ga ran tir a so bre vi vên cia do Real, pro te ger
de po si tan tes e in ves ti do res, evi tar, en fim, um gra ve
de se qui lí brio do sis te ma fi nan ce i ro e da eco no mia na -
ci o nal, o Ban co Cen tral foi obri ga do, em vá ri as oca -
siões, du ran te os úl ti mos oito anos, a ado tar um con -
jun to de me di das ob je ti vas, mu i tas até an ti pá ti cas,
mas pro vi den ci a is, que pro vo ca ram re a ções ne ga ti-
vas ime di a tas nos am plos se to res dos me i os po lí ti-
cos, in te lec tu a is, aca dê mi cos e em pre sa ri a is.

Uma das ma i o res po lê mi cas re sul tou da de ci-
são go ver na men tal de re es tru tu rar o sis te ma ban cá-
rio, que so freu aba los im por tan tes, so bre tu do com os
re fle xos da cri se me xi ca na. To dos ain da se lem bram
da que la épo ca e sa bem que vá ri as ins ti tu i ções ban -
cá ri as, in clu si ve dois dos ma i o res ban cos pri va dos do 
País, o Ban co Eco nô mi co e o Ban co Na ci o nal, es ta-
vam à be i ra do co lap so. Caso isso acon te ces se, cer -
ta men te todo o Pla no de Esta bi li za ção Eco nô mi ca es -
ta ria com pro me ti do e, com ele, a es ta bi li da de po lí ti ca,
so ci al e de mo crá ti ca do País. Assim, en tre ju nho de
1994 e de zem bro de 1995, tor nou-se ine vi tá vel a in -
ter ven ção do Go ver no para evi tar a que bra ge ne ra li-
za da do sis te ma, e o Ban co Cen tral teve de de cre tar
re gi me es pe ci al em vin te e oito ins ti tu i ções.

É im por tan te res sal tar que, com a cri a ção do
Pro gra ma de Re es tru tu ra ção e For ta le ci men to do
Sis te ma Fi nan ce i ro (Pro er), em me a dos de 1995, o
Ban co Cen tral teve de am pli ar a sua ca pa ci da de de
in ter ven ção para po der agir de ma ne i ra mais rá pi da e
efi ci en te di an te dos gra ves pro ble mas que exi gi am
uma cor re ta so lu ção. Con vém lem brar que, até essa
épo ca, a le gis la ção vi gen te im pe dia o Ban co Cen tral
de atu ar de for ma pre ven ti va so bre o se tor fi nan ce i ro.

Me re ce igual des ta que a atu a ção de ci si va do
Ban co Cen tral na re es tru tu ra ção fi nan ce i ra dos ban -
cos pú bli cos. Vale res sal tar que qua se to das es sas
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ins ti tu i ções eram es tru tu ra das em ba ses de ges tão
com ple ta men te su pe ra das, e es sas prá ti cas im pe di-
am a re a li za ção de mu dan ças que es ta vam sen do
pron ta men te exi gi das pelo novo ce ná rio ma cro e co nô-
mi co. Assim, suas for mas de atu a ção, além de con-
tes ta das, ge ra vam pe sa dos pre ju í zos às fi nan ças pú -
bli cas e exi gi am ime di a ta re es tru tu ra ção. É jus ta men-
te em meio a esse con tex to de in cer te zas que sur ge,
em agos to de 1996, o Pro gra ma de Incen ti vo à Re du-
ção do Se tor Pú bli co Esta du al na Ati vi da de Ban cá ria
(Pro es).

Aliás, an tes da cri a ção do Pro es, foi de fi ni da, em 
1995, a ne ces si da de de ajus te e de for ta le ci men to
dos ban cos pú bli cos fe de ra is. Os pri me i ros be ne fi ci a-
dos fo ram o Ban co do Bra sil, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral e, tam bém, o Ban co Me ri di o nal. A par tir daí, o
Ban co Cen tral re a li zou mi nu ci o sas ins pe ções nes sas
ins ti tu i ções e con se guiu iden ti fi car fa lhas gra ves em
suas con ces sões de cré di tos, sub sí di os, em prés ti-
mos e ou tras ope ra ções. O mes mo foi de tec ta do pe -
las fis ca li za ções re a li za das no Ban co do Nor des te do
Bra sil (BNB) e no Ban co da Ama zô nia (BASA). A con -
so li da ção des se tra ba lho to mou nova for ma com o
anún cio, em 22 de ju nho de 2001, da cri a ção do Pro -
gra ma de For ta le ci men to das Insti tu i ções Fi nan ce i ras
Fe de ra is (Pro ef).

Con vém igual men te fa lar da atu a ção de ter mi-
nan te do Ban co Cen tral, in te gra da com ou tros ór gãos
do Go ver no Fe de ral, no com ba te à la va gem de di nhe-
i ro. Nes se sen ti do, o Ban co Cen tral edi tou nor mas e
cri ou uma efi ci en te rede de di ca da ao com ba te a ilí ci-
tos cam bi a is e fi nan ce i ros.

Além des sas pro vi dên ci as, tem-se re a li za do o
mo ni to ra men to diá rio das ope ra ções de câm bio e de
trans fe rên ci as in ter na ci o na is em re a is, exa mi nan-
do-se os pro ces sos ope ra ci o na is uti li za dos no mer ca-
do, como ope ra ções es pe cí fi cas, de for ma que iden ti-
fi quem qua is quer mo vi men ta ções ilí ci tas. Vale sa li en-
tar que to das as ve zes em que são de tec ta dos si na is
de ir re gu la ri da des con tra o sis te ma fi nan ce i ro, con tra
a or dem tri bu tá ria ou de la va gem de di nhe i ro, além de
pro ces sos pu ni ti vos, são ex pe di das co mu ni ca ções a
ór gãos como a Re ce i ta Fe de ral e a Po lí cia Fe de ral.

Des sa ma ne i ra, é bom que se diga que o Ban co
Cen tral tem sido in tran si gen te na fis ca li za ção con tra
tais prá ti cas. A tí tu lo de exem plo, é im por tan te di vul-
gar que, de ja ne i ro de 2000 a agos to de 2002, fo ram
aber tos 2.228 pro ces sos des sa na tu re za e apli ca das
3.072 pe na li da des. As pu ni ções fo ram dis tri bu í das da
se guin te ma ne i ra: 128 ad ver tên ci as, 2.432 mul tas e
512 ina bi li ta ções para o exer cí cio de car go de di re ção

na ad mi nis tra ção de ins ti tu i ções na área de fis ca li za-
ção do Ban co Cen tral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te
todo o pe río do de es ta bi li da de eco nô mi ca e de con -
tro le efi caz da in fla ção, que foi a gran de mar ca do Go -
ver no do ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
o Ban co Cen tral pro cu rou apro fun dar uma per fe i ta li -
ga ção com a so ci e da de. Para isso, es te ve sem pre em
con ta to com os bra si le i ros por meio da Inter net ou de
pu bli ca ções de car ti lhas, de ma nu a is, de bo le tins, de
re la tó ri os, de tex tos téc ni cos. Pro mo veu tam bém a di -
vul ga ção dos seus ser vi ços fi nan ce i ros, de sé ri es es -
ta tís ti cas so bre o com por ta men to da eco no mia na ci o-
nal, de es tu dos, de in for ma ções aos in ves ti do res, uti li-
zan do-se de cen tra is de aten di men to pú bli co, de
cam pa nhas edu ca ti vas e de ou tros me i os de co mu ni-
ca ção.

Por fim, di an te des ses exem plos de trans pa rên-
cia e de de mo cra cia que aca bei de apre sen tar, cabe
ape nas des ta car que a mis são ins ti tu ci o nal do Ban co
Cen tral, nes ses oito úl ti mos anos foi cla ra men te a de
as se gu rar a es ta bi li da de do po der de com pra da mo e-
da e a so li dez do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal.

Me re ci da men te re co nhe ci do pela so ci e da de
bra si le i ra e pela co mu ni da de fi nan ce i ra in ter na ci o nal
pela com pe tên cia de mons tra da, acre di to que o Ban -
co Cen tral que i ra con ti nu ar, nes ta nova con jun tu ra
na ci o nal, tri lhan do os mes mos ca mi nhos que o ele va-
ram du ran te a ges tão do ex-Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so. Des sa ma ne i ra, em sua nova tra -
je tó ria, cer ta men te pro cu ra rá apri mo rar os pon tos
que fi ze ram par te de suas pre o cu pa ções no Go ver no
an te ri or, qua is se jam: for mu la ção e ges tão das po lí ti-
cas mo ne tá ria e cam bi al, com pa tí ve is com as di re tri-
zes do Go ver no Fe de ral; re gu la ção e su per vi são do
sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal; ad mi nis tra ção do sis te-
ma de pa ga men tos e do meio cir cu lan te; fis ca li za ção
do Sis te ma Fi nan ce i ro, para que siga os pa drões e
prá ti cas in ter na ci o na is; e con so li da ção do novo Sis te-
ma de Pa ga men tos Bra si le i ro.

Acre di to que se rão es ses os te mas bá si cos que
mar ca rão os no vos pas sos do Ban co Cen tral no pe-
río do que será cum pri do pelo Pre si den te Luiz Iná cio
da Sil va.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po -
de ria ter mi nar este pro nun ci a men to sem an tes pa ra-
be ni zar o com pe ten te eco no mis ta Armí nio Fra ga,
ex-Pre si den te do Ban co Cen tral, com mu i to re co nhe-
ci men to, um dos ma i o res res pon sá ve is pelo bri lhan-
tis mo, pela efi ciên cia e pela com pe tên cia apre sen ta-
das pela ins ti tu i ção du ran te qua se todo o se gun do pe -
río do ad mi nis tra ti vo na ci o nal do ex-Pre si den te Fer-
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nan do Hen ri que Car do so. Devo di zer que esse ta len-
to so eco no mis ta de i xa bons exem plos que po dem
aju dar em mu i to os no vos di ri gen tes da ins ti tu i ção.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é evi den te para to dos
aque les que atu am na es fe ra pú bli ca, com os olhos
vol ta dos para a me lho ria da qua li da de de vida da po -
pu la ção, o pa pel de ci si vo dos in ves ti men tos em pes -
qui sa e de sen vol vi men to como in du to res do avan ço
so ci al e eco nô mi co de toda a na ção. A ex pe riên cia
pre té ri ta e atu al de inú me ros pa í ses, ex pos ta com fre -
qüên cia pe los me i os de co mu ni ca ção so ci al, evi den-
cia de for ma me ri di a na e in ques ti o ná vel os no tá ve is
ga nhos so ci a is pro por ci o na dos por pro gra mas só li-
dos, co e ren tes e ar ti cu la dos em ciên cia e tec no lo gia.

Em pa í ses como o Bra sil, im põe-se como uma
das ta re fas do Esta do o es tí mu lo de li be ra do e con ti-
nu a do a pro je tos de de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec -
no ló gi co sin to ni za dos com as ne ces si da des pre sen-
tes e fu tu ras de nos sa so ci e da de. Na re a li da de,
tem-se hoje como in dis cu tí vel que pro je tar o fu tu ro é
par te sig ni fi ca ti va da ati vi da de ci en tí fi ca.

Des ta for ma, nos úl ti mos 50 anos, o Bra sil tem
bus ca do de for ma mais in ten sa, mas ain da in su fi ci en-
te, es ta be le cer uma co mu ni da de ci en tí fi ca ca paz de
co la bo rar de ci si va men te nos dis tin tos se to res da vida
na ci o nal. Con tu do, até o mo men to, e em bo ra exis tam
aqui e aco lá ex pe riên ci as aus pi ci o sas, pou co te mos
avan ça do, o que de i xa o País, ain da hoje, na cons-
tran gi da po si ção de re gu lar im por ta dor de no vas tec -
no lo gi as. Isso ocor re pos si vel men te pelo cur to al can-
ce de nos sa pro pos ta para a área de C&T, mas so bre-
tu do de vi do aos re du zi dos mon tan tes a ela di re ci o na-
dos. Além dis so, com a equi vo ca da im ple men ta ção
de po lí ti cas pú bli cas em ciên cia e tec no lo gia que ca -
na li zam re cur sos para en ti da des já con sa gra das,
con so li da mos uma co mu ni da de ci en tí fi ca ex tre ma-
men te lo ca li za da. São al gu mas pou cas ilhas de ex ce-
lên cia, que to dos nós bem co nhe ce mos, si tu a das
qua se que to tal men te no cen tro-sul do País.

Por isso, foi com mu i ta sa tis fa ção e en tu si as mo
que li as de cla ra ções do Mi nis tro da Ciên cia e Tec no-
lo gia, Ro ber to Ama ral, em ma té ria pu bli ca da re cen te-
men te pelo jor nal O Esta do de S.Pa u lo. Se gun do
Ama ral, o Go ver no de ve rá, a par tir de ago ra, em pe-
nhar-se na des con cen tra ção dos re cur sos pú bli cos
des ti na dos à pes qui sa e tor ná-los efe ti va men te na ci-
o na is. Isso im pli ca rá a des ti na ção de ver bas para as
re giões Nor te e Nor des te, que atu al men te são con-

tem pla das com par ce las pou co sig ni fi ca ti vas. O ob je-
ti vo do mi nis tro é o de sen vol vi men to de ex ce lên cia ci -
en tí fi ca em ou tras re giões fora do eixo Rio-São Pa u lo,
que con cen tra mais de 50% do vo lu me de re cur sos
ge ri dos pelo CNPq, Con se lho Na ci o nal de De sen vol-
vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co, a prin ci pal agên cia
fi nan ci a do ra do País, re co nhe ci da in ter na ci o nal men-
te.

Para que se te nha uma no ção da as si me tria que 
se ve ri fi ca nes sa dis tri bu i ção, é pre ci so le var em con -
ta que 40% dos ci en tis tas bra si le i ros ca das tra dos no
Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia en con tram-se no
Rio de Ja ne i ro e em São Pa u lo, for man do uma co mu-
ni da de de 24 mil pes qui sa do res. Por seu tur no, a re -
gião Nor te não con ta com mais do que 700 tra ba lha-
do res do co nhe ci men to, ou ape nas pou co mais de
1% do to tal bra si le i ro. A pe que na, mas va li o sa co mu-
ni da de ci en tí fi ca nor tis ta me re ce me lhor aten ção das
au to ri da des bra si le i ras e to tal apo io para sua am pli a-
ção, o que cer ta men te se re ver te rá em be ne fí ci os
para toda a so ci e da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao lon go
das úl ti mas dé ca das, o Bra sil con se guiu for mar uma
ex pres si va rede de ins ti tu i ções de en si no su pe ri or   fe -
de ral, do tan do to das as uni da des da fe de ra ção de
pelo me nos uma uni ver si da de pú bli ca fe de ral. Ora,
es sas ins ti tu i ções – que se apói am no tri pé en si no,
pes qui sa e ex ten são – são o ber ço na tu ral para o de -
sen vol vi men to de pro je tos de pes qui sa re le van tes.
Entre tan to, so men te con se gui rão pros pe rar nes sa
mis são se hou ver uma po lí ti ca de li be ra da, re cur sos
para a for ma ção ci en tí fi ca e a fi xa ção de seus egres -
sos nas re giões me nos atra en tes do que os gran des
cen tros ur ba nos.

Para isso, o Go ver no fe de ral, além de fa vo re cer
a for ma ção de qua dros al ta men te ca pa ci ta dos, de ve-
rá igual men te in ves tir em equi pa men tos, cada vez
mais so fis ti ca dos e com ci clo útil cur to, gra ças ao rá pi-
do e cons tan te pro ces so de ob so les cên cia tec no ló gi-
ca. Qu an do pen so em mi nha re gião, per ce bo o evi -
den te des ca so dos su ces si vos go ver nos com a im-
plan ta ção de uma po lí ti ca ci en tí fi ca pe re ne para a
Ama zô nia, esse fa bu lo so la bo ra tó rio na tu ral ab sur da-
men te inex plo ra do e, cada vez mais, uma pre sa fá cil
para os aven tu re i ros.

Ao fi na li zar essa in ter ven ção, não pos so de i xar
de re co nhe cer o em pe nho do INPA – Insti tu to Na ci o-
nal de Pes qui sas da Ama zô nia, por in ter mé dio de
seus di ri gen tes e fun ci o ná ri os, no tra ba lho de ca pa ci-
ta ção de re cur sos hu ma nos para o en si no e a pes qui-
sa. Nos úl ti mos 27 anos, o INPA ti tu lou 552 mes tres e
178 dou to res e tem, atu al men te, 189 alu nos em seus
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pro gra mas de dou to ra do e de mes tra do. Esses nú me-
ros, da das as ad ver si da des que a re gião en fren ta,
cons ti tu em-se em uma im por tan te con quis ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es pe ro
que as in ten ções do Mi nis tro Ro ber to Ama ral se tor -
nem re a li da de o quan to an tes, ma te ri a li zan do-se,
des de logo, em ações con cre tas, ca pa zes de pro por-
ci o nar con di ções de tra ba lho para as ins ti tu i ções de
pes qui sa, além de im plan tar na re gião Nor te, abri go
da ma i or re ser va bi o ló gi ca do pla ne ta, no vas uni da-
des que mo ti vem os ci en tis tas bra si le i ros e con tri bu-
am para o de sen vol vi men to con cer ta do de nos so
País. Cer ta men te, o Con gres so Na ci o nal não de i xa rá
de ofe re cer apo io a ini ci a ti vas des sa na tu re za.

Mu i to obri ga do.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mi nha pre sen ça
na tri bu na do Se na do Fe de ral pren de-se, nes ta opor -
tu ni da de, à ne ces si da de de jus ta e per ti nen te ava li a-
ção da ques tão ener gé ti ca bra si le i ra, tan to em sua
am pli tu de na ci o nal como no que se re fe re mais di re-
ta men te ao Dis tri to Fe de ral.

A re es tru tu ra ção do se tor elé tri co bra si le i ro, em
que o Esta do vem abrin do mão, gra du al men te, dos
me i os de pro du ção do se tor elé tri co e pas san do a ser, 
fun da men tal men te, o seu re gu la dor e con tro la dor da
qua li da de dos ser vi ços pres ta dos à po pu la ção, teve
seu mar co ope ra ci o nal fun da men tal na cri a ção da
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL, a
quem foi re ser va do o pa pel de re gu lar e fis ca li zar o
novo mer ca do que se es ta be le ceu no País a par tir da
in tro du ção da li vre com pe ti ção nos seg men tos de ge -
ra ção e co mer ci a li za ção de ener gia elé tri ca.

No vos em pre en di men tos fo ram le va dos a efe i to,
com in ves ti men tos re a li za dos por gru pos es tran ge i-
ros e na ci o na is, sob ori en ta ção da Agên cia, com pon-
do uma nova po lí ti ca ener gé ti ca na ci o nal, em que a
com pe ti ti vi da de, o res pe i to ao meio am bi en te, a uni -
ver sa li za ção do aten di men to, a prá ti ca co mer ci al jus -
ta e a pre ven ção de ca rên ci as fo ram os prin cí pi os fun -
da men ta is.

De cor ri dos seis anos des de a sua fun da ção, a
ANEEL en fren tou gra ves cri ses que as so la ram o se -
tor e, por con se qüên cia di re ta, a vida na ci o nal em ge -
ral, como quan do dos “apa gões” dos anos an te ri o res,
ain da em nos sa me mó ria.

Indu bi ta vel men te a ques tão fun da men tal que se 
co lo ca em re la ção ao se tor é o ade qua do e su fi ci en te
su pri men to de ofer ta de ener gia elé tri ca, o que ain da
se con fi gu ra não equa ci o na do de for ma de fi ni ti va em
nos so ho ri zon te de pla ne ja men to ener gé ti co, pois a

cres cen te de man da ener gé ti ca na ci o nal, não só ve-
ge ta ti va, mas tam bém ca u sa e con se qüên cia de nos -
so de sen vol vi men to eco nô mi co, ain da não en con tra a 
ne ces sá ria con tra par ti da na ge ra ção de ener gia elé -
tri ca em nos sas usi nas das mais di ver sas mo da li da-
des.

Ao lado dis so, lem bro-me tam bém do fato inu si-
ta do, quan do das in su fi ciên ci as de que fo mos ví ti mas:
em al gu mas par tes do País, es ta va so bran do ener gia,
en quan to em ou tras re giões, o ra ci o na men to era ine -
vi tá vel, es pon tâ nea ou com pul so ri a men te, res sal tan-
do a ne ces si da de de se im ple men ta rem os pro je tos
de in ter li ga ção da ma lha na ci o nal de trans mis são,
para que ca rên ci as lo ca li za das pos sam ser ob je to de
su pri men to al ter na ti vo, por re giões ge ra do ras dis tan-
tes.

Sr Pre si den te, as co lo ca ções que ora efe tuo são 
so be ja men te co nhe ci das pe las au to ri da des go ver na-
men ta is, tan to no go ver no pas sa do como no atu al,
prin ci pal men te por que os res pon sá ve is pela con du-
ção da ANEEL não fo ram subs ti tu í dos, em fun ção do
exer cí cio de man da to fixo. 

Assim, a po lí ti ca ener gé ti ca apre sen ta re le van te
ca rac te rís ti ca de con ti nu i da de e cabe aos seus con -
du to res en vi dar es for ços para ga ran tir o cres ci men to
se to ri al. Se o mo de lo ado ta do é o de par ti ci pa ção de
ter ce i ros pri va dos, é fun da men tal que tais agen tes
se jam mo ti va dos a in ten si fi car seus in ves ti men tos em 
ge ra ção, trans mis são e dis tri bu i ção, com me ca nis-
mos de vi a bi li da de eco nô mi ca e com um pla ne ja men-
to efi caz, que pro por ci o ne tran qüi li da de aos bra si le i-
ros, no que tan ge ao in su mo fun da men tal da ener gia
elé tri ca.

Igual men te re le van te no ce ná rio ora dis cu ti do é
a ques tão da uni ver sa li za ção do aten di men to e da
pos si bi li da de eco nô mi ca da so ci e da de em re la ção
aos pre ços da ener gia elé tri ca.

Qu al quer so ci e da de mo der na re quer, para efe ti-
va in clu são de seus in te gran tes, o aces so a bens e
ser vi ços que, di re ta ou in di re ta men te, de pen dem da
ener gia elé tri ca, além de seu su pri men to re gu lar no
aten di men to a ne ces si da des bá si cas.

Assim, o for ne ci men to de ener gia ba ra ta e em
to dos os pon tos do País, com a for mu la ção e im ple-
men ta ção de uma po lí ti ca di fe ren ci a da para os con-
su mi do res de ba i xa ren da, é fa tor pre pon de ran te para 
efe ti vo be ne fí cio so ci al con ce di do à so ci e da de, o que
tem sido ex pli ci ta do como pri o ri da de po lí ti ca má xi ma
para os atu a is go ver nan tes na ci o na is.

Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão es pe cí fi ca que 
me cabe ain da co men tar nes ta opor tu ni da de re fe-
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re-se ao Dis tri to Fe de ral, cuja con ces si o ná ria lo cal, a
CEB, teve con ce di do pela ANEEL um re a jus te ta ri fá-
rio de 14,5%, já re pas sa do aos con su mi do res.

O per cen tu al apli ca do, em ní vel su pe ri or aos ín -
di ces in fla ci o ná ri os, pro vo cou sur pre sa e me le vou a
re que rer ofi ci al men te ao Mi nis tro de Mi nas e Ener gia
as ex pli ca ções ca bí ve is so bre a ma té ria, em re que ri-
men to de in for ma ções, cu jas res pos tas, ela bo ra das
pela ANEEL, pas so a co men tar.

Infor mou Sua Exce lên cia que, ao am pa ro das
nor mas le ga is e con tra tu a is que re gem os re a jus tes
ta ri fá ri os de ener gia elé tri ca, fo ram com pu ta das as
va ri a ções de cus tos in ter nos e ex ter nos à con ces si o-
ná ria, ten do sido a ener gia ad qui ri da da ge ra do ra Ita i-
pu Bi na ci o nal um dos prin ci pa is fa to res de au men to,
uma vez que os pre ços des sa for ne ce do ra são atre la-
dos à va ri a ção do dó lar nor te-ame ri ca no, cuja va ri a-
ção no pe río do de re fe rên cia foi tam bém su pe ri or à in -
fla ção.

Em fun ção dis so, e num fe nô me no que se trans -
plan ta a qua se to das as dis tri bu i do ras es ta du a is, te-
mos uma par ce la de nos sa ener gia elé tri ca vin cu la da
a va ri a ções cam bi a is, o que deve re pre sen tar uma
pre o cu pa ção para o go ver no, de ven do ser ob ti da uma 
nova fór mu la que não per mi ta que um in su mo na ci o-
nal, ven di do para na ci o na is, pos sa so frer tal in fluên-
cia da no sa.

Para a po pu la ção do Dis tri to Fe de ral, res tou o
im pac to eco nô mi co do au men to da ener gia elé tri ca,
que con so me sig ni fi ca ti va par ce la da ren da fa mi li ar,
nas ca ma das de ba i xa ren da. A apli ca ção de per cen-
tu a is de des con tos pro gres si vos para es ses con su mi-
do res pa re ce ser uma boa so lu ção para mi no rar o im -
pac to ne ga ti vo de tal au men to e, se gun do in for ma ção
da ANEEL, a CEB já te ria ca das tra do cer ca de 45%
dos con su mi do res re si den ci a is de nos sa ci da de,
como de ba i xa ren da.

Sr. Pre si den te, a men sa gem que pre ten di trans -
mi tir é a de que a ques tão ener gé ti ca, seja sob a óti ca
eco nô mi ca, seja sob a óti ca so ci al, re ves te-se de ab -
so lu ta re le vân cia, sen do pri o ri da de es tra té gi ca na
con du ção da vida na ci o nal.

Nos pa í ses de sen vol vi dos, o cus to da ener gia é
ri gi da men te mo ni to ra do, por quan to é ine gá vel a sua
in fluên cia em to dos os se to res da vida eco nô mi ca,
além de per mi tir os ser vi ços so ci a is em ge ral, como
edu ca ção, sa ú de, in for ma ção e ou tros, que re sul tam
em efe ti va in clu são so ci al de seus ha bi tan tes.

Enquan to os bra si le i ros não se sen ti rem se gu-
ros so bre a efi cá cia de nos sa po lí ti ca ener gé ti ca, seja
para sua so bre vi vên cia, seja para suas ati vi da des

pro fis si o na is, não po de re mos fa lar de um Bra sil em
de sen vol vi men to, pois um dos seus pi la res não es ta rá
re al men te só li do.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os aci den tes e vi o lên-
ci as pas sa ram a ser, des de o iní cio da dé ca da de
1990, os de ten to res do se gun do lu gar en tre os ca u sa-
do res de óbi tos no Bra sil, per den do ape nas para as
do en ças car di o vas cu la res. Den tre os aci den tes mais
gra ves, des ta cam-se os tra u ma tis mos da co lu na ver -
te bral. São cer ca de oito mil no vos ca sos a cada ano,
e, mais da me ta de des se nú me ro, re fe re-se a le sões
que po dem acar re tar, ao pa ci en te, se qüe las ne u ro ló-
gi cas gra ves, como a pa ra ple gia e a te tra ple gia. A
cada cin co aci den tes des se tipo, um re ve la-se le tal.

Na Rede Sa rah, que re ú ne hos pi ta is mun di al-
men te re co nhe ci dos por sua ex ce lên cia no tra ta men-
to des se tipo de le são, os aci den tes de trân si to e os
fe ri men tos por arma de fogo res pon dem, jun tos, por
mais de 65% dos ca sos de le são me du lar.

O mer gu lho em águas ra sas, por sua vez, é a
quar ta ca u sa de le são me du lar tra u má ti ca em nos so
País. Nos me ses de ve rão, po rém, os aci den tes de
mer gu lho ele vam-se ao se gun do lu gar des se ran king.
Como apro xi ma da men te 10% dos ca sos de le são
me du lar de cor rem de mer gu lhos em águas ra sas, po -
de mos es ti mar em 800 os ca sos anu a is des se tipo de
aci den te, numa mé dia de mais de 2 aci den tes diá ri os,
que ge ram, se gun do a Fa cul da de de Me di ci na do
Esta do de São Pa u lo, dez no vos ca sos de te tra ple gia
por se ma na no Bra sil. Em ou tras pa la vras: 65% dos
ca sos de fra tu ra na co lu na cer vi cal por mer gu lho re -
sul tam em te tra ple gia ir re ver sí vel.

Eu pró prio qua se pas sei a fa zer par te des sas
es ta tís ti cas no ve rão pas sa do, quan do tive a in fe li ci-
da de de so frer, no li to ral do meu Esta do, um aci den te
sé rio, em de cor rên cia do qual que brei a sé ti ma vér te-
bra.Sen ti e ain da sin to na pele a ex pe riên cia de en ca-
rar um tra u ma des sa na tu re za. Pre sen ci ei a afli ção de 
mi nha fa mí lia e de meus ami gos com mi nha si tu a ção,
que, caso se agra vas se, tra ria efe i tos per ma nen tes às 
nos sas vi das. Con vi vi bre ve men te com pa ci en tes me -
nos afor tu na dos que eu, ga ro tos na mais ten ra ida de,
que de pen de rão, até o fim de suas vi das, do au xí lio de 
ou tras pes so as, para re a li za rem as mais sim ples ta re-
fas. Tive opor tu ni da de, en fim, de re fle tir so bre as tan -
tas fa mí li as que, efe ti va men te, ti ve ram seus co ti di a-
nos al te ra dos para sem pre por um acon te ci men to
que, cer ta men te, po de ria ter sido evi ta do.
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Essa ex pe riên cia me mo di fi cou pro fun da men te,
de modo que de ci di lan çar-me com en tu si as mo à ta -
re fa de re du zir os ca sos de tra u ma tis mos por mer gu-
lho em nos so País. Des co bri que são vá ri as as for mas
pos sí ve is de pre ve nir os aci den tes em ques tão. Uma
de las se ria exi gir que pla cas nos lo ca is mais pe ri go-
sos, como pis ci nas, la gos, pra i as e ca cho e i ras, ad ver-
tis sem as pes so as so bre a pro fun di da de das águas.
Ou tra for ma de pre ven ção se ria a obri ga to ri e da de da
pre sen ça, nos pon tos mais fre qüen ta dos, de sal va-vi-
das e so cor ris tas tre i na dos e equi pa dos para li dar
com tais si tu a ções, pois sa be mos que um so cor ro mal 
pres ta do pode com pro me ter em de fi ni ti vo a sa ú de
ne u ro ló gi ca de um aci den ta do. É pre ci so, ain da, es ti-
mu lar a cri a ção de uni da des es pe ci a li za das em todo
o Bra sil, numa ten ta ti va de en cur tar o tem po de cor-
ren te en tre o aci den te e o aten di men to ade qua do.

Po rém, es tou con vic to de que o pon to cen tral de
toda essa ques tão da pre ven ção é a edu ca ção dos jo -
vens. Da dos es ta tís ti cos re ve lam que mais de 90%
dos aci den ta dos por mer gu lho são ho mens, com a fa -
i xa etá ria va ri an do en tre 15 e 30 anos. É pre ci so im -
ple men tar cam pa nhas ma ci ças des ti na das e esse pú -
bli co-alvo, prin ci pal men te nos me ses de ve rão, quan -
do a ocor rên cia des ses even tos cres ce as sus ta do ra-
men te. Qu e ro sa li en tar que a edu ca ção das cri an ças
e dos jo vens nas es co las quan to às téc ni cas mais se -
gu ras de mer gu lho e aos pe ri gos do mer gu lho de ca -
be ça ti ve ram re sul ta dos po si ti vos em pa í ses como
Aus trá lia e Ca na dá. Por isso, ini ci a ti vas como a cam -
pa nha “Cu i da do ao Mer gu lhar”, de sen vol vi da em São
Pa u lo, de vem ser re pro du zi das em to das as áre as do
País em que se con cen tram os aci den tes de mer gu-
lho.

O tra ba lho que se apre sen ta não será fá cil. No
en tan to, sei que con to com o apo io dos no bres Se na-
do res para as pro pos tas que apre sen ta rei para ex tir-
par, ao me nos em par te, esse mal de nos sas vi das.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no úl ti mo dia 29 de 
mar ço ocor reu um de sas tre am bi en tal de gran des
pro por ções, ca u san do da nos ir re pa rá ve is aos re cur-
sos na tu ra is e a co mu ni da des in te i ras de três Esta dos
do País. 

Um tan que de re sí du os da Indús tria Ca ta gua-
ses de Pa péis rom peu pro vo can do o va za men to de
mi lhões de li tros de re je i tos quí mi cos nos Rios Pom ba
e Pa ra í ba do Sul, afe tan do não só Mi nas Ge ra is,
como tam bém o Rio de Ja ne i ro e o Espí ri to San to.

Tal epi só dio deve ser vir como re fle xão e agen te
mo ti va dor para um novo tra ta men to da ques tão am bi-
en tal, mu i tas ve zes re le ga da a se gun do pla no por
par te do po der pú bli co.

As úl ti mas es ta tís ti cas do caso dão con ta de
que fo ram lan ça dos nos Rios Pom ba e Pa ra í ba apro -
xi ma da men te 1,2 bi lhão de li tros de re je i tos quí mi cos,
pro vo can do uma man cha tó xi ca ain da não con ti da em 
sua to ta li da de. Os fa tos no ti ci a dos, além de cho car
mais uma vez a po pu la ção bra si le i ra, com pro me tem a 
ima gem do País no ex te ri or.

Nos úl ti mos três anos, este foi o ter ce i ro aci den-
te na tu ral de gra ves pro por ções no País, sem que se -
jam de sen ca de a das ações po lí ti cas de com ba te efe ti-
vo a es sas cha ma das fa ta li da des. Em 2000, hou ve o
va za men to de óleo na re fi na ria do Pa ra ná no Rio
Igua çu e, em 2001, o der ra ma men to de naf ta de um
na vio no Por to Pa ra na guá.

As con se qüên ci as apre sen ta das no in ci den te
de Ca ta gua ses, fo ram gra vís si mas e, di an te de las,
não bas ta ape nas pu nir se ve ra men te a em pre sa por
sua ne gli gên cia ou ga ran tir aos ci da dãos afe ta dos o
di re i to de co brar na jus ti ça um res sar ci men to ca bí vel.

Ci da des de Mi nas Ge ra is e do no ro es te flu mi-
nen se pas sa ram ao es ta do de ca la mi da de, com suas
po pu la ções ali ja das do abas te ci men to de água po tá-
vel, es sen ci al à sa ú de de qual quer ser hu ma no. Plan -
ta ções in te i ras de ar roz, to ma te, fru tas e hor ta li ças fo -
ram per di das, uma lás ti ma em tem pos em que o com -
ba te à fome e a ga ran tia a uma ali men ta ção sa u dá vel
para to dos são ta re fas pri o ri tá ri as do nos so Go ver no.

Os pro du tos quí mi cos di zi ma ram to dos os or ga-
nis mos e mi cro or ga nis mos com vida. Pe i xes e ani ma-
is que be bem a água dos rios mor re ram.

Quem dará ga ran ti as aos pes ca do res que de-
pen dem do bom es ta do da água para con se guir o seu 
sus ten to? E os tra ba lha do res ru ra is? Como so bre vi-
ve rão até que ob te nham re cur sos para re plan tar suas 
pro du ções e es pe rar o mo men to da co lhe i ta?

O que que ro mos trar, Srªs e Srs. Se na do res, é
que ne nhum tipo de pu ni ção ou de ação ju di ci al pos -
te ri or pode ser usa da para mas ca rar ou mi ni mi zar o
que está por trás des se de sas tre e de tan tos ou tros
cri mes am bi en ta is que já vi ti ma ram a na tu re za de
nos so País. 

Se gun do re por ta gem do jor nal Hoje em Dia, pu -
bli ca da em 1º de abril, a em pre sa que pro ta go ni zou o
re cen te epi só dio fun ci o na va, des de 1995, de ma ne i ra
ir re gu lar, ten do in clu si ve li cen ci a men to ne ga do nos
anos de 1999 e 2001. Daí se con clui a ine fi ciên cia,
para não di zer a ine xis tên cia, de um ser vi ço qua li fi ca-
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do de fis ca li za ção am bi en tal que zele pela pre ser va-
ção da na tu re za e pelo bem-es tar das co mu ni da des
que uti li zam os re cur sos.

A si tu a ção da Fun da ção Esta du al do Meio
Ambi en te de Mi nas Ge ra is, que di an te da tra gé dia
con fes sou pu bli ca men te a ina de qua ção de sua es tru-
tu ra de aten di men to de emer gên cia, é sin to má ti ca.

Mais do que apon tar cul pa dos e apli car pu ni-
ções, ou mes mo do que ter um efi ci en te ser vi ço de
emer gên cia, ain da que seja im por tan te, faz-se ne ces-
sá ria uma re vi são ime di a ta da con du ta de nos sos ór -
gãos de pro te ção am bi en tal.

Sa be mos das di fi cul da des or ça men tá ri as dos
go ver nos, mas a pre ser va ção am bi en tal em um país
de re cur sos na tu ra is tão pri vi le gi a dos não pode mais
de i xar de ser en ca ra da como pri o ri da de. É uma ques -
tão de in te li gên cia ze lar da me lhor for ma pos sí vel
pela nos sa ma i or ri que za. A pa la vra cha ve é fis ca li za-
ção con tí nua e rí gi da.

A so lu ção pas sa por uma me lhor ca pa ci ta ção
hu ma na e téc ni ca dos ór gãos en vol vi dos no tra ba lho
de fis ca li za ção. Isso pode ser mais fa cil men te con ce-
bi do atra vés de par ce ri as en tre as di ver sas ins tân ci-
as. O Mi nis té rio do Meio Ambi en te, as se cre ta ri as es -
ta du a is, o Iba ma, as fun da ções am bi en ta is, as po lí ci-
as flo res ta is e até mes mo or ga ni za ções não go ver na-
men ta is po dem aju dar em um efi ci en te tra ba lho não
só de fis ca li za ção, mas tam bém de cons ci en ti za ção
jun to aos agen tes de ris co.

A es tru tu ra tem de fun ci o nar de ma ne i ra que os
ór gãos te nham po der efe ti vo, e não só teó ri co, mas de 
au tu a ção e in ter di ção de em pre en di men tos que es te-
jam em de sa cor do com as nor mas am bi en ta is.

Faço um aler ta, Srªs e Srs. Se na do res, caso os
go ver nos se li mi tem mais uma vez a ado tar me di das
pon tu a is como apli ca ção de mul tas e re em bol so às
co mu ni da des afe ta das, con ti nu a re mos a en ca rar com 
tris te za e inú til co mo ção a de gra da ção su ces si va de
nos so pa tri mô nio na tu ral.

Em uma re fle xão au to crí ti ca, como ilus tres re -
pre sen tan tes de nos sos es ta dos, e con se qüen te men-
te, de todo o povo bra si le i ro, te mos a obri ga ção de
nos de bru çar so bre a ques tão am bi en tal de ma ne i ra
bem mais en fá ti ca do que fi ze mos até aqui, co la bo-
ran do no que for pos sí vel com os go ver nos para es ta-
be le cer uma nova sis te má ti ca de ações do se tor.

Encer ro mi nhas pa la vras es pe ran ço so de que o
de sas tre de Ca ta gua ses seja re al men te um di vi sor de 
águas para as po lí ti cas am bi en ta is vi gen tes no país.
Ma ni fes to tam bém mi nha con fi an ça na ca pa ci da de e
dis po si ção da ilus tre Mi nis tra Ma ri na Sil va, que cer ta-

men te se es for ça rá para in ver ter a ló gi ca vi gen te até
aqui, e co lo co-me à dis po si ção para aju dar na qui lo
que for pos sí vel para ga ran tir sus ten ta bi li da de ao
nos so ini gua lá vel, mas não imu ni za do pa tri mô nio na -
tu ral.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs. e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná-
ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te

ORDEM DO DIA

 – 1 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002)

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

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 3, de 2003, que dis põe so bre a trans fe-
rên cia da União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral
de seg men tos da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção fe -
de ral, nos ca sos que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, de
2002, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Ta deu Fi lip pel li (PMDB-DF), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel,
na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são nº 3, de
2003, com mo di fi ca ções, e pela re je i ção das Emen-
das nºs 1 a 9.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Sér gio Ca bral

 – 2 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 85 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 85, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor
de qua ren ta e cin co mi lhões de re a is, para os fins que
es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos, Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la-
tor: De pu ta do Pe dro No va is (PMDB-MA), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
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o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria, e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

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

 – 3 – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 86, de 2002)

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

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 4, de 2003, que al te ra dis po si ti vos da
Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 1993, da Lei nº
10.470, de 25 de ju nho de 2002, e da Lei nº 8.112, de
11 de de zem bro de 1990, cria car gos efe ti vos, car gos
co mis si o na dos e gra ti fi ca ções no âm bi to da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as, pro -
ve ni en te da Me di da Pro vi só ria n º 86, de 2002, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
to ra: De pu ta da Ann Pon tes (PMDB-PA), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel,
na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são nº 4, de
2003.

Re la tor Re vi sor:

 – 4 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 87 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 87, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio, no
va lor de se te cen tos e oi ten ta mi lhões, trin ta e nove mil 
re a is, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, para os
fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la tor:
De pu ta do Mus sa De mes (PFL-PI), pre li mi nar men te
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e 
or ça men tá ria, e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

Re la tor Re vi sor: Se na dor João Alber to Sou za

 – 5 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 88 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 88, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio ao

Orça men to de Inves ti men to para 2002, em fa vor de
di ver sas em pre sas do Gru po PETROBRÁS, no va lor
to tal de R$2.259.122.810,00, e re duz o Orça men to de 
Inves ti men to das mes mas em pre sas no va lor glo bal
de R$1.536.449,550,00, para os fins que es pe ci fi ca.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. La u ra Car -
ne i ro, pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMPOPF, que con clui pela
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va;
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e 
or ça men tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

 – 6 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 89 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 89, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$38.896.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. La u ra Car -
ne i ro, pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri-
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va; pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no
mé ri to, pela apro va ção.

 – 7 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 90 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 90, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$258.414.000,00, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Anto nio
Car los Men des Tha me, pela Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, pela cons ti-
tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va; pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re -
le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

 – 8 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 92 DE 2002

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
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Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 92, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$428.064.000,00, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: Dep. Anto nio Car los Men des Tha me, pela Co mis-
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li-
za ção, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca
le gis la ti va; pelo aten di men to dos pres su pos tos cons -
ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção
fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri to, pela apro va-
ção.

Re la tor Re vi sor:

 – 9 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 93 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 93, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$165.620.000,00, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Gus ta vo
Fru et, pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri-
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va; pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no
mé ri to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

 – 10 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 95 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 93, de 2002, que dá nova re da ção ao art. 4º da
Lei nº 6.704, de 26 de ou tu bro de 1979, que dis põe
so bre o se gu ro de cré di to à ex por ta ção e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Her cu la no
Anghi net ti, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va; pelo aten di men to dos pres su pos-
tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri to,
pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

 – 11 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 96 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 96, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$24.401.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca , ten do

 Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Anto nio
Car los Pan nun zio, pela Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, pela cons ti tu ci-
o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va; pelo aten -
di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men-
tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

 – 12 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 97 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 97, de 2002, que al te ra o art. 26 da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.192-70, de 24 de agos to de 2001, que es -
ta be le ce me ca nis mos ob je ti van do in cen ti var a re du-
ção da pre sen ça do se tor pú bli co es ta du al na ati vi da-
de fi nan ce i ra ban cá ria, dis põe so bre a pri va ti za ção de 
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Car los Na -
der, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca
le gis la ti va; pelo aten di men to dos pres su pos tos cons -
ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção
fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri to, pela apro va-
ção.

Re la tor Re vi sor:

 – 13 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 98 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 98, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$ 63.180.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos 
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Anto nio
Car los Men des Tha me, pela Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, que con clui
pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va; pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:
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 – 14 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 99 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 99, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$38.064.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Anto nio
Car los Pan nun zio, pela Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, que con clui pela 
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va;
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e 
or ça men tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

 – 15 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 100 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 100, de 2002, que al te ra as Leis nºs. 8.248, de
23 de ou tu bro de 1991, 8.387, de 30 de de zem bro de
1991, e 10.176, de 11 de ja ne i ro de 2001, dis pon do
so bre a ca pa ci ta ção e com pe ti ti vi da de do se tor de
tec no lo gia da in for ma ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Gus ta vo
Fru et, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca
le gis la ti va; pelo aten di men to dos pres su pos tos cons -
ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção
fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri to, pela apro va-
ção.

Re la tor Re vi sor

 – 16 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 102 DE 2002

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 102, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no 
va lor de R$36.874.206,00, em fa vor do Mi nis té rio da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, para os fins que es -
pe ci fi ca, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Vi cen ti nho,
pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e téc ni ca le gis la ti va; pelo aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia;
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri-
to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

 – 17 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 105 DE 2003

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

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 105, de 2003, que Abre cré di to ex tra or di ná rio,
em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va -
lor de R$128.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. La u ra Car -
ne i ro, pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, que con clui pela cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va; pelo aten -
di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men-
tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção des ta, e con trá rio
às cin co emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são
Mis ta.

 – 18 – 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção)

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos
do art. 353, pa rá gra fo úni co, do RISF)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 1, de 2003 (nº 7.262/2002, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dis põe so bre o Esta tu to de De fe sa do Tor ce dor e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer, da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e
Ci da da nia, de pen den do de le i tu ra, fa vo rá vel ao pro je-
to e con trá rio à Emen da nº 1, Re la tor: Se na dor João
Alber to Sou za, vo tos con trá ri os dos Se na do res De-
mós te nes Tor res, Jef fer son Pe res e em se pa ra do do
Se na dor José Jor ge.

De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Assun tos So ci a is. Re la tor: Se na dor Sér gio Gu er ra

Pa re cer, da Co mis são de Edu ca ção, de pen den-
do de le i tu ra, fa vo rá vel ao pro je to e con trá rio à Emen -
da nº 1, Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta, voto con -
trá rio do Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

 – 19 – 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em Con jun to com o Pro je to de Lei 

do Se na do nº 66, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 92, de 2001 (nº 1.277/1995, na Casa de
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ori gem), que es ta be le ce, nos cri mes de ho mi cí dio e
le são cor po ral, ca u sas de au men to de pena.

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do:

– 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel ao Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 92, de 2001, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta;

– 2º pro nun ci a men to: (nos ter mos do Re que ri-
men to nº 167, de 2003, de tra mi ta ção con jun ta), pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2003, com as Emen das nºs 3 e 4-CCJ, que apre sen-
ta, e pela re je i ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92,
de 2001, que tra mi ta em con jun to.

 – 20 – 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei 

da Câ ma ra nº 92, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 66, de 2003, de au to ria do Se na dor José
Sar ney, que al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº
2848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal.

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do:

– 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel ao Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 92, de 2001, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta;

– 2º pro nun ci a men to: (nos ter mos do Re que ri-
men to nº 167, de 2003, de tra mi ta ção con jun ta), pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2003, com as Emen das nºs 3 e 4-CCJ, que apre sen-
ta, e pela re je i ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92,
de 2001, que tra mi ta em con jun to.

 – 21 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 172, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do art. 353, 

pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 172, de 2003 (apre sen ta do pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de
seu Pa re cer nº 199, de 2003, Re la tor: Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne-
tá ria re la ti va ao se gun do tri mes tre de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 52 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR CÉSAR BORGES, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
25-03-2003, QUE SE REPUBLICA PARA
SANAR INCORREÇÕES.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pro nun cia
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, ocu po esta tri bu na hoje para fa lar de um
tema que, in fe liz men te, tem sido re cor ren te na nos sa
his tó ria. E nada me lhor do que ci tar um au tor con sa-
gra do para de mons trar o quão pou co avan ça mos na
ques tão.

Cel so Fur ta do, no úl ti mo ca pí tu lo do seu clás si-
co For ma ção Eco nô mi ca do Bra sil, já aler ta va, em
fi na is da dé ca da de 1950, para uma das con se qüên ci-
as per ver sas do pro ces so de in dus tri a li za ção bra si le i-
ro: a vol ta das ten sões de ca rá ter re gi o nal.

O pro ces so de in dus tri a li za ção ge rou em nos so
País, as sim como em ou tras na ções de sen vol vi das,
en tre elas, Itá lia, Fran ça e mes mo os Esta dos Uni dos,
a ten dên cia à con cen tra ção re gi o nal de ren da.

Cel so Fur ta do aler ta va que, uma vez ini ci a do
esse pro ces so, sua re ver são es pon tâ nea era pra ti ca-
men te im pos sí vel. E mais, a pre o cu pa ção cen tral da
po lí ti ca eco nô mi ca, da que le mo men to em di an te, de-
ve ria ser bus car a so lu ção do pro ble ma de como bar -
rar o au men to das de si gual da des re gi o na is.

Cel so Fur ta do es cre via num mo men to em que o 
Nor des te bra si le i ro apre sen ta va uma ten dên cia a for -
te que da do ní vel de ren da da po pu la ção em ge ral,
com eco no mia ba se a da em uma agri cul tu ra de ba i xa
pro du ti vi da de e na ex por ta ção de pro du tos pri má ri os.

Este se tor ex por ta dor, como o Ca cau na Ba hia,
con tri bu iu de ci si va men te para a acu mu la ção de di vi-
sas para o país que fi nan ci a ram a im por ta ção dos
bens de ca pi tal e su pri ram a nas cen te in dus tria na ci o-
nal, ins ta la da no Su des te do País, mas esta con tri bu i-
ção não foi su fi ci en te para que o Nor des te fos se in -
cor po ra do à po lí ti ca de subs ti tu i ção de im por ta ções,
ten do per di do, de cer ta for ma, o “bon de” da in dus tri a-
li za ção.

A re ce i ta en con tra da para bus car a mi no ra ção
do pro ble ma veio com a cri a ção, em 1959, da
SUDENE, de tan tos ser vi ços pres ta dos ao de sen vol-
vi men to eco nô mi co do Nor des te bra si le i ro e que pos -
te ri or men te ser viu de mo de lo para as ou tras su pe rin-
ten dên ci as re gi o na is de de sen vol vi men to.

Gra ças a ações como a cri a ção da SUDENE, do 
Ban co do Nor des te e da Chesf, já es ta mos dis cu tin do
a ques tão da de si gual da de de ou tro pa ta mar. A in dús-
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tria cres ceu e se de sen vol veu em Esta dos lo ca li za dos
fora do Cen tro-Sul.

Da mes ma for ma, as sis ti mos a um fir me pro ces-
so de mo der ni za ção das prá ti cas agro pe cuá ri as, per -
mi tin do ga nhos de pro du ti vi da de e cres ci men to dos
vo lu mes pro du zi dos e ex por ta dos a par tir dos Esta-
dos nor des ti nos.

Entre tan to, Cel so Fur ta do es ta va cer to quan do
apon tou a ten dên cia à dis pa ri da de eco nô mi ca re gi o-
nal como uma mar ca dis tin ta da eco no mia mo der na,
de for ma que, mes mo com todo o es for ço in dus tri a li-
zan te e mo der ni za dor, a si tu a ção do povo nor des ti no
ain da não se com pa ra a de seus com pa tri o tas das ou -
tras re giões.

O su ces so do Nor des te, por tan to, é ab so lu to em 
si, mas quan do re la ti vi za do a ou tras re giões, não te -
mos mu i to o que fes te jar.

A par ti ci pa ção do Nor des te na for ma ção do PIB, 
por exem plo, vem apre sen tan do pe que na va ri a ção
nos úl ti mos 15 anos. Em da dos do IBGE, o Nor des te
os ci lou de uma par ti ci pa ção de 14,10%, em 1985,
para 13,09%, em 2000 ou seja, ti ve mos uma per da re -
la ti va de 7,16%. No mes mo pe río do a par ti ci pa ção do
Nor te cres ceu 19,79%, o Cen tro-Oes te cres ceu
44,49%, o Sul cres ceu 2,74% e o Su des te di mi nu iu
3,92%.

Ou tro in di ca dor im por tan te é o do PIB per ca pi-
ta. Entre os anos de 1997 e 2000, em que pese a per -
for man ce de 22,47% no cres ci men to do PIB per ca pi-
ta nor des ti no – que su pe rou o au men to das re giões
Su des te e Sul – em nú me ros ab so lu tos mi nha re gião
ain da tem o pior va lor per ca pi ta.

Ela apre sen ta va, em 2000, um va lor de 3.014,00 
re a is, con tra 8.774,00 do Su des te, 7.692,00 do Sul,
6.559,00 do Cen tro-Oes te e, fi nal men te, 3.907,00 re -
a is do Nor te do País. Ou seja: o PIB per ca pi ta da Re -
gião Nor te é ma i or do que a do Nor des te em qua se
30%, com a Re gião Su des te apre sen tan do qua se o
tri plo do va lor nor des ti no.

Ora, se nho ras e se nho res, se con si de rar mos
que a po pu la ção eco no mi ca men te ati va do Nor des te
está na mé dia do país, isto sig ni fi ca que o tra ba lho do
nor des ti no gera me nos ri que za para a Na ção. For ma
mais cru el de ex clu são so ci al e eco nô mi ca do tra ba-
lha dor não exis te.

Do pon to-de-vis ta da Se gu ri da de So ci al, se na-
do res e se na do ras, 45,7% dos tra ba lha do res bra si le i-
ros con tri bu em de al gu ma for ma para a pre vi dên cia
so ci al. Mas, se nos pre o cu pa a quan ti da de de tra ba-
lha do res sem qual quer pro te ção so ci al no país, no
Nor des te, a si tu a ção é ain da mais alar man te: ape nas

27,7% dos tra ba lha do res, pais e mães de fa mí lia,
con tri bu em para o INSS, de mons tran do que as con di-
ções de em pre go lá são ain da mais pre cá ri as.

Se esta re a li da de con ti nu ar, se rão mais tra ba-
lha do res que, quan do per de rem a con di ção de tra ba-
lho, de vi do a ida de, ou tam bém pre ma tu ra men te, por
do en ça, não te rão au to no mia e vão de pen der da fa -
mí lia e de po lí ti cas pú bli cas com pen sa tó ri as.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Con ce do
um apar te ao Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – So li da ri-
zo-me com o dis cur so de V. Exª, ele é mais do que
ver da de i ro, pois abor da a cru e za do tra ta men to que
re ce bem os nor des ti nos, que são um ter ço des te País 
e que so frem a cada seca. A es tru tu ra é exa ta men te a 
que V. Exª está de mons tran do em seu dis cur so, sem
con tar o êxo do de mi lha res e mi lha res – por que não
di zer cen te nas de mi lha res – de nor des ti nos que
saem da Ba hia, da Pa ra í ba, de Ala go as para pro cu rar
em pre go tem po rá rio, de i xan do suas fa mí li as in te i ra-
men te des pro te gi das. Enver go nha-nos an dar pe las
es tra das da re gião e ver me ni nas de 12, 14 anos se
pros ti tu in do para co mer ou le var al gu ma co i sa para
casa. Isso é de su ma no. Há anos di zem que vão ten tar
me lho rar essa si tu a ção. No en tan to, o pro ble ma agra -
va-se a cada ano. A Ba hia de V.Exª já se en con tra em
me lho res con di ções e por vá ri as ra zões, en tre elas o
pe tró leo. O mes mo não acon te ce com ou tros Esta dos
do Nor des te! Além do mais, a Ba hia abran ge gran de
área do semi-ári do bra si le i ro. É um qua dro de so la dor
o que V. Exª está pin tan do! Dá-nos ver go nha ser bra -
si le i ro, quan do ve mos uma si tu a ção des sas. Pa ra-
béns!

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se na dor,
agra de ço o apar te de V. Exª, que in cor po ro ao meu
dis cur so. Embo ra 30% da po pu la ção do País re si da
na Re gião Nor des te, ela pro duz ape nas 15% da ri-
que za na ci o nal.

Há, com cer te za, um dé bi to da Fe de ra ção com
o Nor des te que pre ci sa ser cor ri gi do ra pi da men te, e o 
meu dis cur so se pren de exa ta men te a isso.

Qu an to aos nú me ros ab so lu tos ati nen tes à ren -
da, o Nor des te apre sen ta o me nor va lor na ci o nal de
ren di men to mé dio do tra ba lha dor, na or dem de
R$204,00, con tra R$365,00 da mé dia na ci o nal e
R$452,00 do Su des te, mais de 2,2 ve zes o ren di men-
to mé dio nor des ti no.

Com ta ma nhas dis pa ri da des, é na tu ral que apa -
re ça o de se jo de mu dan ça rumo aos gran des cen tros,
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es pe ci al men te nas re giões que apre sen tam eco no-
mia mais di nâ mi ca e in clu den te, ten do, por tan to, me -
lho res opor tu ni da des de em pre go.

Mas a mi gra ção, evi den te men te, não re sol ve
sua vida, por que, para o nor des ti no po bre, sem qua li-
fi ca ção pro fis si o nal, sem grau avan ça do de es co la ri-
za ção, as opor tu ni da des são pou cas. E, mes mo mi -
gran do, o nor des ti no aca ba se con fron tan do com ou -
tro gran de pro ble ma ge ra do pela de si gual da de: o pre -
con ce i to.

Sua sus ten ta ção ló gi ca está na re je i ção ao tra -
ba lha dor me nos qua li fi ca do, o mais de ses pe ra do
pela bus ca de me lho res con di ções de vida. Esta mi -
gra ção, que du ran te mu i to tem po foi bem-vin da pe los
pro du to res do Cen tro-Sul do País, que se be ne fi ci a-
vam da mão-de-obra ba ra ta numa oca sião em que a
qua li fi ca ção pro fis si o nal não era tão ne ces sá ria, ago -
ra re pre sen ta uma ame a ça na men ta li da de de mu i tos
que dela se apro ve i ta ram.

Esse pre con ce i to está no sub cons ci en te até das 
me lho res e mais bem in ten ci o na das ca be ças, como
fi cou de mons tra do no in fe liz epi só dio no qual o Mi nis-
tro José Gra zi a no as so ci ou o au men to da vi o lên cia
em São Pa u lo com a mi gra ção nor des ti na, jus ti fi can-
do des sa ma ne i ra, para em pre sá ri os pa u lis tas, o
com ba te da fome e da po bre za no Nor des te.

A pró pria exis tên cia de um pro gra ma nas con di-
ções do Fome Zero se re ve la um pre con ce i to con tra a
re gião. Se no Go ver no pas sa do não ha via qual quer
po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi o nal es tru tu ra da,
ago ra nes te Go ver no, quan do se fala na po bre za nor -
des ti na, se apre sen ta o Pro gra ma Fome Zero, que é
mais um pro gra ma as sis ten ci a lis ta, quan do o Nor des-
te não quer ape nas co mi da, quer a pos si bi li da de de
em pre go e de cres ci men to eco nô mi co.

E é nes se pon to que eu gos ta ria de in clu ir mais
um ele men to para re fle xão. Como mu i to bem apon tou
Cel so Fur ta do, há mais de qua ren ta anos, a di mi nu i-
ção das de si gual da des re gi o na is só se dá por meio
da ação e do pla ne ja men to.

Con cor do com o Mi nis tro José Gra zi a no, fil tra da
sua con clu são pre con ce i tu o sa, quan do diz ser ne ces-
sá rio cri ar em pre gos, dar edu ca ção e ga ran tir o exer -
cí cio da ci da da nia no Nor des te. Acres cen to que es-
sas ações são fun da men ta is tam bém para as vas tas
áre as ca ren tes que exis tem mes mo den tro dos Esta -
dos mais de sen vol vi dos. Entre tan to, se que re mos
ata car a po bre za do País e as de si gual da des en tre
pes so as, pre ci sa mos ata car as de si gual da des re gi o-
na is, por que essa di fe ren ça guar da to das as ou tras
di fe ren ças en tre bra si le i ros.

O res ga te da dí vi da so ci al, tão pre sen te no dis -
cur so do novo Go ver no, é que ro lem brar. Mas esse
res ga te não deve ser fe i to ape nas com es pí ri to de ca -
ri da de. Não se deve dar o pe i xe, mas en si nar a pes -
car. Até o pe i xe está fi can do raro.

As po lí ti cas de ge ra ção de em pre go de vem ser
co lo ca das em prá ti ca logo, pois tão im por tan te quan -
to a ren da que elas po dem pro pi ci ar ao tra ba lha dor
bra si le i ro será a re cons tru ção da auto-es ti ma do povo 
mais so fri do des te País, em es pe ci al do Nor des te.

Tam bém será ne ces sá rio um ma i or in ves ti men-
to em edu ca ção bá si ca e pro fis si o nal. É in te res se do
Nor des te, e mes mo do Bra sil, ca pa ci tar me lhor o seu
tra ba lha dor, de for ma a atra ir ma i o res e me lho res in -
ves ti men tos de em pre sas in te res sa das em de i xar de
atu ar nos gran des cen tros, por que há uma “de se co-
no mia” pela con cen tra ção de em pre sas em de ter mi-
na das re giões e ci da des do País, tra zen do toda uma
pro ble má ti ca que co nhe ce mos, in clu si ve da vi o lên cia
dos gran des cen tros ur ba nos.

Por en quan to, a arma qua se ex clu si va que os
Esta dos mais po bres têm para ga ran tir a atra ção de
no vos in ves ti men tos é a re du ção de im pos tos e a con -
ces são de in cen ti vos fis ca is para que es sas em pre-
sas pos sam se ins ta lar nos nos sos Esta dos cri an do
em pre go. Os Go ver na do res do Nor des te – e aqui tem
vá ri os  sa bem do enor me es for ço ne ces sá rio para
atra ir uma em pre sa para seu Esta do. O Go ver na dor
da Ba hia, Pa u lo Sou to, cos tu ma mu i tas ve zes di zer
que pa ga mos para ter mos um em pre go para a nos sa
po pu la ção.

Mas a tão dis cu ti da “guer ra fis cal” não pri ma
pela des tru i ção de eco no mi as com pe ti do ras; tra ta-se
de uma ne ces si da de im pe ra ti va de ge rar em pre gos e
opor tu ni da des lo ca is ca pa zes de di mi nu ir a de si gual-
da de, ge rar ri que za e dis tri buí-la a par ce las ma i o res
da po pu la ção na ci o nal. E o cus to ime di a to dis so, a re -
nún cia à ar re ca da ção, é cada vez mais sig ni fi ca ti vo,
um sa cri fí cio para os Esta dos, em par ti cu lar os mais
ca ren tes, que es tão na Re gião Nor des te do Bra sil.

Mas tudo isso, Srªs e Srs. Se na do res, só ocor -
reu por fal ta ab so lu ta de uma po lí ti ca de de sen vol vi-
men to re gi o nal do País. O País pre ci sa ur gen te men te
de uma po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi o nal que faça 
com que as po lí ti cas pú bli cas te nham um foco para as 
re giões mais po bres.

O que te mos hoje é um País que gas ta mais nas
re giões mais ri cas, in clu si ve na que les in ves ti men tos
em que de ve ri am pri o ri zar os mais po bres, como o
sa ne a men to bá si co fi nan ci a do pelo FAT; como as bol -
sas de fi nan ci a men to do en si no su pe ri or; como tam -
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bém os re cur sos de re nún cia fis cal, que se con cen-
tram, ma jo ri ta ri a men te nas re giões mais ri cas.

O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Per mi te
V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Con ce do
o apar te ao Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Se na dor
Cé sar Bor ges, é com ale gria e, mais do que ale gria,
um es tí mu lo mu i to gran de, para quem tem o seu com -
pro mis so po lí ti co cen tra do na Re gião Nor des te, ou vir
o seu dis cur so. Tive o pri vi lé gio de con vi ver com V.Exª
como Go ver na dor da Ba hia, quan do eu era Go ver na-
dor do Ce a rá, e par ti ci par da sua in te li gên cia, se ri e-
da de e com pro mis so com o povo da Ba hia e o povo
nor des ti no de uma ma ne i ra ge ral.

Quem co nhe ce bem todo o seu ta len to e vê a fir-
me za do seu dis cur so, a ma ne i ra cla ra como se po si-
ci o na aqui nes ta Casa, como um de fen sor inar re dá vel
da ca u sa nor des ti na, sen te-se tam bém mu i to es ti mu-
la do. As ma ni fes ta ções fe i tas por V. Exª têm sido bas -
tan te per ti nen tes no mo men to que es ta mos vi ven do.
A ques tão abor da da por V. Exª so men te pode ser en -
ten di da por al guém do Nor des te. O nor des ti no não
quer a com pa i xão nem a hu mi lha ção da es mo la, mas
re quer os me i os ne ces sá ri os para se de sen vol ver de
ma ne i ra jus ta e por es for ço pró prio. Os Esta dos nor -
des ti nos, quan do usam de re cur sos como tri bu tos e
in cen ti vos fis ca is, não o fa zem por que que rem sim-
ples men te dar os re cur sos do Esta do para uma in dús-
tria ou para uma em pre sa qual quer. Essa é a úl ti ma e
úni ca al ter na ti va que lhes res ta, em vir tu de da fal ta de 
in te res se que, his to ri ca men te, os Go ver nos cen tra is
têm – não ape nas este Go ver no, mas ou tros – em re -
la ção ao pro ble ma do Nor des te. V. Exª foi mais fe liz
ain da, quan do dis se que o di fe ren ci al re gi o nal guar da
to das as di fe ren ças exis ten tes atu al men te no País de
ren da e de qua li da de de vida en tre as pes so as.
Enquan to os Go ver nos cen tra is não pres ta rem aten -
ção nes sa si tu a ção e não per ce be rem o pro ble ma,
es sas di fe ren ças não se rão re sol vi das ade qua da-
men te. Se na dor Cé sar Bor ges, eu faço este apar te e
re gis tro a mi nha ale gria de ou vir o seu dis cur so con -
tun den te, como pro va de que con ta re mos, nes ta Le -
gis la tu ra, com li de ran ças como a de V. Exª, para re al-
men te im por mos, des ta vez, uma so lu ção nor des ti na.
Pa ra béns pelo seu dis cur so e pe las suas pa la vras.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Obri ga-
do, Se na dor Tas so Je re is sa ti. Como Go ver na dor, tive
a hon ra de ser seu co le ga, quan do con vi ve mos em
um es for ço imen so dos nos sos Esta dos para al can çar
um pa ta mar de me lho ria que, como foi de mons tra do,

é ape nas ab so lu to, por que, se re la ti var mos com o
res tan te do País, es ta re mos em des com pas so. Pre ci-
sa mos des sa po lí ti ca di fe ren ci a da para pro mo ver o
de sen vol vi men to do Nor des te. Há uma luta da Ban ca-
da de Se na do res do Nor des te bra si le i ro nes ta Casa
para que o atu al Go ver no, pre si di do por um nor des ti-
no re ti ran te que foi para São Pa u lo atrás de opor tu ni-
da de, pos sa, re al men te, pro mo ver o res ga te so ci al e
eco nô mi co de nos sa re gião.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – V. Exª
tem a pa la vra.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Se na-
dor Cé sar Bor ges, é mu i to im por tan te ou vir V. Exª e o
Se na dor Tas so Je re is sa ti. Re fi ro-me à im por tân cia da 
vi são do Nor des te por um nor des ti no. Isso tor na mu i to
cla ros os pon tos que V. Exª trou xe para re fle xão, so -
bre tu do num mo men to em que dis cu ti mos a re for ma
tri bu tá ria. São pon tos ab so lu ta men te im por tan tes e
que po dem ser dis cu ti dos com a vi são de nor des ti no
sem ne nhum tipo de idéia pre con ce bi da. Nes sa dis -
cus são, te mos que tra tar da guer ra fis cal como po lí ti-
ca de in cen ti vo fis cal, como V. Exª ob ser vou cla ra-
men te. Essa já é uma vi são di fe ren te. Não cha ma mos
de guer ra fis cal, mas de uma ne ces sá ria po lí ti ca de
in cen ti vo fis cal, po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi o nal.
Nós que so mos com pa nhe i ros do mes mo Esta do,
sem pre que ana li sa mos o caso da Ba hia, cujo ter ri tó-
rio tem cer ca de dois ter ços no semi-ári do, en ten de-
mos que te mos que fa zer algo e bus car, como dis se V. 
Exª, essa po lí ti ca com dois pon tos fun da men ta is:
ação e pla ne ja men to. Qu e ro lou var sua vi são lú ci da, a 
vi são lú ci da de um nor des ti no que, co nhe cen do os
pro ble mas do seu Esta do e os pro ble mas da re gião,
apre sen ta ques tões mu i to im por tan tes nes ta Casa
que re pre sen ta os Esta dos, para que pos sa mos dis -
cu ti-los com to tal li ber da de, ou vin do as di fe ren tes vi -
sões e di fe ren tes ver sões tão ne ces sá ri as para um
bom en ten di men to no fi nal da ques tão. Lou vo mais
uma vez o pro nun ci a men to, re pi to, lú ci do e com uma
gran de vi vên cia de ba i a no e de nor des ti no.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de ço
o apar te do Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho. Te nho cer te-
za de que S. Exª, que foi Se cre tá rio da Fa zen da do
Esta do da Ba hia, co nhe ce mu i to bem a ques tão tri bu-
tá ria e sabe que nes te mo men to em que se fala na re -
for ma tri bu tá ria te mos que es tar aten tos para que
uma ver da de i ra po lí ti ca de in cen ti vo di fe ren ci a do
para o Nor des te pos sa ser ins ta la da pelo Go ver no.
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Con ce do, com mu i ta hon ra, o apar te ao Lí der do 
meu Par ti do, Se na dor Agri pi no Maia, e, logo em se -
gui da, ao Se na dor Edu ar do Su plicy e ao Se na dor
Edu ar do Aze re do.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor Cé -
sar Bor ges, que ro cum pri men tar V. Exª, por que, cre io,
seja este o pri me i ro dis cur so que pro fe re da tri bu na
do Se na do e fala, exa ta men te, so bre a nos sa re gião,
o Nor des te, e com mu i ta pro pri e da de, pois fala como
Se na dor do Esta do mais eco no mi ca men te es tru tu ra-
do da re gião. E fala com pro pri e da de, por que V. Exª foi 
Go ver na dor, tal como o fo mos eu, o Se na dor Tas so
Je re is sa ti, e o Se na dor Edu ar do Aze re do que vai
apar teá-lo. Sa be mos que o go ver na dor, no âm bi to de
seu Esta do, faz aqui lo que a Cons ti tu i ção lhe per mi te.
Faz es co la, es tra da, hos pi tal, de sen vol ve até um pro -
gra ma de ge ra ção de em pre go e ren da, mas não
pode ex tra po lar es ses li mi tes. A fra gi li da de da eco no-
mia dos nos sos Esta dos não nos per mi te dar o pas so
que gos ta ría mos: in cen ti vo fis cal. O novo go ver no,
que anun cia o pro gra ma Fome Zero, é en ca be ça do
por um nor des ti no e, como aqui foi dito, re ti ran te. O
novo Go ver no da ria uma enor me de mons tra ção de
in te res se pela ca u sa so ci al do Bra sil, se, ao lado do
pro gra ma Fome Zero, anun ci as se um gran de pro gra-
ma de re cu pe ra ção do Nor des te, que é a ma i or cha ga
so ci al des te País. Sabe V. Exª, que anda pe las ruas de 
Sal va dor, de um qui lô me tro para o ou tro, e as sis te a
con tras tes ter rí ve is, as sim como eu vejo isso em Na -
tal, Mo ço ró ou em Ca i có. O tu ris mo de Na tal fez com
que na ci da de cons tru ís sem bo ni tos res ta u ran tes e
até um belo shop ping, ruas ajar di na das, mas, na pe ri-
fe ria e no in te ri or, a po bre za hoje é mais agu da do que 
era há dez anos. Te nho que re co nhe cer isso! O País
em po bre ceu por fal ta de uma ação fe de ral! Fi ze mos – 
e aqui não vai des car te al gum de res pon sa bi li da de –
nos sa par te! Mas a União e os Go ver nos que se su ce-
de ram ao lon go dos vin te úl ti mos anos não fo ram cor -
re tos com o Nor des te. E não foi por fal ta de es for ço
dos Par la men ta res nor des ti nos, den tre os qua is me
in cluo, que pro cu ra ram ela bo rar jun to com o Go ver no
cen tral uma po lí ti ca de in cen ti vos fis ca is, como a Itá lia
fez com o Mez zo gi or no, como os Esta dos Uni dos fi -
ze ram com a Ca li fór nia. A Ca li fór nia não era rica. O
sul da Itá lia era pa u pér ri mo. As duas Ale ma nhas es -
tão se igua lan do pela de ter mi na ção po lí ti ca de um
país e de um go ver no. E essa de ter mi na ção po lí ti ca
nos fal ta. Tal vez seja o mo men to de, mais uma vez,
co brar uma po lí ti ca de in cen ti vos fis ca is que pro mo va
ou in du za os in ves ti men tos na re gião mais po bre. Não 
é fa vor, é in du ção por ne ces si da de, a fim de que o
País seja mais igual, a não ser que não se que i ra pra -

ti car a de mo cra cia. Va mos su ge rir algo que é o ló gi co:
in ves tir em nos sas po ten ci a li da des. Não adi an ta
cons tru ir fá bri cas de pa ra fu so no in te ri or do Rio Gran -
de do Nor te. No in te ri or do Rio Gran de do Nor te há
cri a ção de ca ma rão em ca ti ve i ro, o Esta do é pro du tor
de me lão, man ga, sal. Va mos apro ve i tar as vo ca ções
na tu ra is de For ta le za e de Na tal, com o tu ris mo! Va -
mos in ves tir! Va mos cri ar uma agên cia de de sen vol vi-
men to, como já foi pro pos to, mas fal tou a con clu são.
Va mos nos or ga ni zar! Va mos apro ve i tar o novo Pre si-
den te, que é nor des ti no e con fe re um en fo que so ci al
pre pon de ran te em sua for mu la ção de Go ver no. Va-
mos nos unir e apre sen tar pro pos tas, a co me çar pela
edu ca ção. Va mos pro por a ins ta la ção de cen tros de
ex ce lên cia de acor do com a vo ca ção de cada Esta do.
Va mos dar tra tos à bola. Den tro da li nha de ra ci o cí nio
de V. Exª e da que les que fa zem este Se na do – e há
boas ca be ças nes ta Casa –, va mos dar a nos sa con -
tri bu i ção e ten tar ar ran car um com pro mis so do Go-
ver no Lula com o Nor des te. Se há von ta de po lí ti ca,
mu i ta co i sa pode ser fe i ta. Qu e ro cum pri men tar V. Exª 
pelo tema que abor da em seu dis cur so ina u gu ral e
me so li da ri zar por in te i ro à ca u sa da re cu pe ra ção do
Nor des te.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se na dor
José Agri pi no, o apar te de V. Exª me hon ra so bre ma-
ne i ra e suas ob ser va ções es tão exa ta men te no es pí-
ri to des te dis cur so. Incor po ro in te i ra men te to das as
suas po si ções. V. Exª é um pro fun do co nhe ce dor da
ques tão nor des ti na, como Go ver na dor, como Se na-
dor, e te nho cer te za de que jun tos fa re mos um tra ba-
lho em prol des sa re gião.

Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Cé sar Bor ges, como Go ver na dor da Ba hia, V. Exª
pôde tes te mu nhar a ex tra or di ná ria for ça que teve Luiz 
Iná cio Lula da Sil va du ran te a sua cam pa nha, em es -
pe ci al no pró prio re sul ta do ele i to ral, e sabe o ex cep ci-
o nal in te res se que o Pre si den te tem em pro mo ver o
de sen vol vi men to da Ba hia, de todo o Nor des te. Con -
for me V. Exª pode se lem brar, no seu pro nun ci a men to
de pos se, o Pre si den te Lula ob ser vou que o seu Go -
ver no iria tan to se pre o cu par com pro ver o pe i xe
quan to a vara de pes car. Ele afir mou que iria fa zer
não ape nas com que as pes so as te nham aces so à
ali men ta ção, mas tam bém aos me i os ne ces sá ri os
para to dos se de sen vol ve rem. Ain da on tem, pe ran te
mais de 15 mil tra ba lha do res da Volk swa gen, por oca -
sião do ani ver sá rio de 50 anos da em pre sa, Lula ex -
pres sou que tem duas imen sas pre o cu pa ções: fa zer
com que to dos os bra si le i ros pos sam se ali men tar
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pelo me nos três ve zes ao dia e au men tar o nú me ro de 
em pre gos na so ci e da de. V. Exª, em seu pro nun ci a-
men to, re cor da as li ções ex tra or di ná ri as do Pro fes sor
Cel so Fur ta do, que tan to se pre o cu pou com o de sen-
vol vi men to do Nor des te, e sabe quan tas ve zes Cel so
Fur ta do, cri a dor da Su de ne e um dos prin ci pa is pro -
po nen tes do BNDES e do Ban co do Nor des te do Bra -
sil, pre o cu pou-se com a for ma de de sen vol vi men to
ha vi do nas úl ti mas dé ca das. Se, de um lado, con se-
guiu o Nor des te di mi nu ir o atra so em re la ção ao Su -
des te e ao Sul, por ou tro lado, uma das ca rac te rís ti-
cas que per sis te em nos so País é a de si gual da de. E
isso tem a ver, às ve zes, com a pró pria for ma de de -
sen vol vi men to. Por ve zes, Se na dor Cé sar Bor ges,
pro ve ram-se cré di tos sub si di a dos e in cen ti vos fis ca is
a em pre sá ri os, tan to àque les que re a li za ram in ves ti-
men tos pro du ti vos, cri an do em pre gos, quan to àque -
les que não pro ce de ram ade qua da men te, o que ca u-
sou a de ci são do Pre si den te Fer nan do Hen ri que de
que rer fe char a Su dam e a Su de ne, bem como cor ri gir
ou tras dis tor ções ha vi das. O fato é que se faz ne ces-
sá rio um novo en fo que. Te re mos ama nhã a pos si bi li-
da de de ou vir o Mi nis tro José Gra zi a no da Sil va, que,
des de 1981, vem as ses so ran do Luiz Iná cio Lula da
Sil va. A pri me i ra vez foi acom pa nhan do Lula, em
1981 e 1982, como can di da to a Go ver na dor, por mais 
de du zen tos Mu ni cí pi os de São Pa u lo. Mas mu i tas fo -
ram as oca siões em que José Gra zi a no da Sil va
acom pa nhou Lula pelo Nor des te bra si le i ro e, mais do
que so li dá rio, tan tas as ve zes par ti lhou da pre o cu pa-
ção de Lula em pro mo ver me di das que pu des sem dar 
di re i to à dig ni da de e à vida a to dos no Bra sil, em es -
pe ci al no Nor des te. Assim, ama nhã, te re mos a opor -
tu ni da de de ou vir to das as pre o cu pa ções e ins tru-
men tos que com põem o Pro gra ma Fome Zero. Eu
pró prio te nho al gu mas di fe ren ças com res pe i to àqui lo
que tem sido o en fo que, em es pe ci al por que te nho
pro pug na do, jun to ao Mi nis tro José Gra zi a no, mas da
for ma mais cons tru ti va, já ca mi nhar mos no sen ti do de 
sim ples men te dar li ber da de a cada fa mí lia para de ci-
dir no que gas tar e como gas tar aque les re cur sos do
cha ma do car tão-ali men ta ção. Assim eli mi na ría mos
boa par te da bu ro cra cia en vol vi da em se ter de sa ber
o que fa zer com os re cur sos. E se o ob je ti vo é pro por-
ci o nar uma ma i or or ga ni za ção po pu lar, seja para a
cons tru ção da cis ter na, seja para os pro gra mas de al -
fa be ti za ção ou para tudo aqui lo que pu der pro mo ver
so ci al men te as pes so as, dan do-lhes ma i or auto-es ti-
ma, tudo isso pode ser fe i to, in clu si ve com as re u-
niões na co mu ni da de, com as in for ma ções so bre a
me lhor qua li da de nu tri ci o nal dos ali men tos lo ca is, até
para se es ti mu lar a pro du ção lo cal de ali men tos e de

ou tros bens de pri me i ra ne ces si da de. Acre di to que
po de re mos dar um apo io mu i to for te ao ob je ti vo, que,
na ver da de, gal va ni za a opi nião pú bli ca bra si le i ra de
er ra di car a fome e a po bre za ab so lu ta. É nes te sen ti-
do que que ro di zer que são mu i to im por tan tes as re -
fle xões que V. Exª traz, por que um de ba te mu i to rico
tem se es ta be le ci do no Se na do, des de que ini ci a mos
esta Le gis la tu ra, e atin gi rá, ama nhã, um mo men to
mu i to sig ni fi ca ti vo com a pre sen ça do Mi nis tro José
Gra zi a no da Sil va. Con ver sei, ain da hoje, com o Mi -
nis tro José Gra zi a no e achei im por tan te trans mi tir-lhe
o con jun to de to dos os pro nun ci a men tos que aqui têm 
sido re a li za dos, para que ama nhã S. Exª ve nha com a 
me lhor in for ma ção pos sí vel a res pe i to da re fle xão de
to dos so bre o tema. Meus cum pri men tos a V. Exª.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de ço
pelo apar te, Se na dor Edu ar do Su plicy, e que ro di zer
que, como V. Exª verá no nos so dis cur so, te mos sin -
ce ras es pe ran ças de que o dis cur so de mu dan ças
pra ti ca do pelo Pre si den te e re co nhe ci do pelo povo
bra si le i ro pos sa ago ra, como en si na a di a lé ti ca, ser
efe ti va do na prá ti ca, sa in do do pla no da te o ria ou das
boas in ten ções e se trans for man do em re a li da de. É
isso que de se ja mos. Mas há V. Exª de con cor dar co -
mi go que o Pro gra ma Fome Zero é um pro je to cir-
cuns tan ci al, as sis ten ci a lis ta e que tem o seu mé ri to
no mo men to, para ma tar a fome da que le que tem
fome, com o que es ta mos de ple no acor do. No en tan-
to, para ge rar ren da e ri que za, ele não con tri bui. Para
isso, são ou tras me di das que te re mos de ver ago ra, a
par tir da re for mu la ção da po lí ti ca tri bu tá ria do Go ver-
no, da re for mu la ção da Su de ne, como co men ta rei no
meu dis cur so que a par tir de hoje foi for ma da uma co -
mis são, pelo Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, Ciro
Go mes, para fa zer esse es tu do. Nos so dis cur so é
mais um aler ta de que é pre ci so essa po lí ti ca de de -
sen vol vi men to re gi o nal. Se ela não exis tir, se não
hou ver a ne ces sá ria von ta de e de ter mi na ção po lí ti ca
do Pre si den te   da Re pú bli ca da Fe de ra ção bra si le i ra,
não con se gui re mos cor ri gir a in jus ti ça pra ti ca da con -
tra mi lhões de bra si le i ros lá no Nor des te.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Con ce do
um 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 Cé sar Bor ges, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, que ro tra zer mi nha pa la vra de con cor dân cia ao 
dis cur so de V. Exª. Qu an do Go ver na dor de Mi nas Ge -
ra is, pude acom pa nhar seu tra ba lho quan do V. Exª
su ce deu o Go ver na dor Pa u lo Sou to. Nós, mi ne i ros,
so mos vi zi nhos da Ba hia e sa be mos bem da im por-
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tân cia que o Go ver no es ta du al teve para levá-la ao
pon to que che gou: o de es tar en tre os Esta dos mais
viá ve is do Bra sil, di ga mos as sim. Por ou tro lado, Mi -
nas Ge ra is é uma sín te se do Bra sil: é um Esta do que
tem par tes tão de sen vol vi das quan to a Re gião Sul,
quan to São Pa u lo, mas há re giões que, como os Esta -
dos do Nor des te, pre ci sam de po lí ti cas es pe ci a is,
como é o caso do nor te de Mi nas, in clu í do na an ti ga
Su de ne, e tam bém da re gião do Je qui ti nho nha. Não
te nho dú vi das, Se na dor, de que pre ci sa mos ter po lí ti-
cas com pen sa tó ri as para as re giões me nos de sen-
vol vi das do Bra sil. O pro nun ci a men to que pre ten do
fa zer no Se na do, pro pon do a re dis tri bu i ção do Fun do
de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os, vai nes sa mes ma li -
nha; uma li nha que es ta be le ce que pre ci sa mos de
ações na ori gem dos re cur sos. Se não me fa lha a me -
mó ria, so mos aqui 21 ex-Go ver na do res en tre os 81
Se na do res. To dos pas sa mos por pres sões e te mos
uma vi são cla ra de como é im por tan te atra ir in ves ti-
men tos, pois es tes tra zem em pre gos e no vos tri bu tos.
Enten do cla ra men te o que V. Exª diz, cor ro bo ra do pe -
los Go ver na do res da Re gião Nor des te, da im por tân-
cia da ma nu ten ção de in cen ti vos para com pen sar o
de sen vol vi men to bra si le i ro. Não te nho tam bém ne-
nhu ma dú vi da de que só te re mos um País mais igual
com a me lhor dis tri bu i ção da po pu la ção. Nes se sen ti-
do, o dis cur so tra zi do por V. Exª é mu i to bem ela bo ra-
do. Da mi nha par te, te nha a cer te za de que es ta re-
mos sem pre ali a dos ao Nor des te na bus ca de me lho-
res si tu a ções.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do pelo seu apar te, Se na dor Edu ar do Aze re do.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Se na dor Cé sar Bor ges, pe di mos li cen ça para de cla-
rar pror ro ga da a ses são por cin co mi nu tos. V. Exª con -
ti nua com a pa la vra, Se na dor Cé sar Bor ges.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor Cé sar Bor ges, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Con ce do
o apar te ao que ri do Se na dor Ga ri bal di Alves.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) –
Agra de ço, Se na dor Cé sar Bor ges, e, ten do em vis ta a 
emer gên cia dos cin co mi nu tos, é evi den te que meu
apar te tem que ser bre ve. E ain da vou fa lar pelo Se na-
dor Mão San ta, o que não é fá cil, prin ci pal men te em
um mi nu to. Qu e ro di zer que es tou in te i ra men te so li dá-
rio com V. Exª, que traz a este Ple ná rio o aler ta de que 
pre ci sa mos dis cu tir uma po lí ti ca de de sen vol vi men to
re gi o nal. E a hora é esta: a hora em que se está no va-
men te re for mu lan do a Su de ne, a hora em que se está 
ela bo ran do um Pla no Plu ri a nu al de De sen vol vi men to

para o País, a hora em que es ta mos dis cu tin do es sas
po lí ti cas com pen sa tó ri as. Eu di ria que o Nor des te, se
pre ci sa do Pro gra ma Fome Zero, ne ces si ta tam bém
do “Água Zero”. É im por tan te que se faça uma po lí ti ca
de re cur sos hí dri cos con sis ten te. Apla u do o dis cur so
de V. Exª, di zen do que o Nor des te tem enor me ex pec-
ta ti va com re la ção a Se na do res como V. Exª. Mu i to
obri ga do.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se na dor
Ga ri bal di Alves Fi lho, agra de ço a V. Exª por suas pa la-
vras.

Sin to que o nos so Se na dor Mar co Ma ci el,
ex-Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, de se ja fa zer um
apar te. Con ce do-lhe, por tan to, a pa la vra.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – No bre Se na-
dor Cé sar Bor ges, de se jo ex pres sar mi nha sa tis fa-
ção em ouvi-lo pela vez pri me i ra nes ta Casa do
Con gres so Na ci o nal. E re pe tin do os apar te an tes
que me an te ce de ram, fe li ci to V. Exª pela es co lha do
tema: a ques tão re gi o nal. Sa be mos que tal vez seja
a gran de ques tão ain da não ade qua da men te re sol-
vi da nes te País. O Bra sil avan çou mu i to, em mu i tos
cam pos; não só no po lí ti co, não só na sua in ser ção
in ter na ci o nal. Já avan çou mu i to no res ga te de gra-
ves ques tões so ci a is. A in dús tria está al ta men te mo -
der na e com pe ti ti va, agre gan do ciên cia e tec no lo gia.
A agri cul tu ra, so bre tu do por meio des sas no vas tec -
no lo gi as, está ob ten do cada vez mais es pa ço no ex -
te ri or. Mas o Bra sil con vi ve ain da com gra ves des ní-
ve is re gi o na is, que pro vo cam, como con se qüên cia,
es sas enor mes de si gual da des de ren da. Por isso,
que ro cum pri men tá-lo pela abor da gem que faz do
tema, cha man do a aten ção para que pen se mos a
ques tão re gi o nal bra si le i ra. Pen so que, na ela bo ra-
ção dos pla nos na ci o na is, sem pre se co me te, de iní -
cio, um equí vo co: é que se co me ça a tra ba lhar com
po lí ti cas na ci o na is, es que cen do-se de que an tes,
tal vez, de vês se mos pen sar as po lí ti cas re gi o na is,
para de po is ten tar com pa ti bi li zá-las den tro de um
mo de lo na ci o nal. Se as sim pro ce dês se mos, tal vez
con se guís se mos, de fato, ter um pla no de de sen vol-
vi men to ver da de i ra men te na ci o nal, pos to que re sul-
ta do da in cor po ra ção de di fe ren tes as pi ra ções re gi o-
na is. Assim, ha ve ria con di ções de ter mos uma pro-
pos ta de cres ci men to so ci al e eco nô mi co que en se-
jas se, como de se ja mos, o cres ci men to har mô ni co e
in te gra do do País. O Bra sil tem to das as con di ções
ago ra, so bre tu do nes te iní cio de sé cu lo, de ter re sol-
vi da essa ques tão. Já so mos um País que al can çou
um ní vel de cres ci men to da sua eco no mia, que já
tem con di ções de en fren tar e ven cer os de sa fi os re -
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gi o na is, que de al gu ma for ma com pro me tem a edi fi-
ca ção de uma so ci e da de que seja não so men te de -
mo crá ti ca, mas igual men te jus ta. Por isso, cum pri-
men to V. Exª pela con tri bu i ção que traz a Casa. De -
se jo que suas pa la vras se jam ou vi das não so men te
aqui, na Câ ma ra Alta do Con gres so Na ci o nal, mas
que se es pra i em pela Pra ça dos Três Po de res e
che guem ao Exe cu ti vo, para pro gre dir mos tam bém
nes se cam po, cri an do con di ções para ter mos a Na-
ção com a qual so nha mos. E faço meus vo tos de fe -
li ci da des a V. Exª no exer cí cio do man da to que ora
ini cia, de po is de tra zer uma gran de ex pe riên cia de
fun ções re le van tes exer ci das na Ba hia, in clu si ve go-
ver nan do o Esta do. De se jo que, nes ta Casa, V. Exª
pos sa aju dar-nos a di lu ci dar ques tões mo men to sas
em nos so País, mas, de modo par ti cu lar, aju dar-nos
a re sol ver a ques tão re gi o nal bra si le i ra. Mu i to obri-
ga do.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de-
ço-lhe pelo apar te, Se na dor Mar co Ma ci el, que mu i-
to me hon ra, vis to que V. Exª co nhe ce mu i to bem a
ques tão nor des ti na e fez mu i to pelo Nor des te. Te nho
cer te za de que sua pon de ra ção so bre a ne ces si da-
de de as po lí ti cas re gi o na is com po rem a po lí ti ca na -
ci o nal faz par te tam bém do pen sa men to do Pre si-
den te Lula, que pude ou vir pes so al men te no Pa lá cio
de Ondi na, em Sal va dor, opor tu ni da de em que o
Se nhor Pre si den te ex pli ci tou seu apre ço pelo re tor-
no à po lí ti ca de pla ne ja men to des te País.

Agra de ço à Mesa pela com pre en são. Vou en-
cer rar o meu dis cur so, e é cla ro que vol ta re mos a
este as sun to com ple xo.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB – 
SE) – Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Com a
to le rân cia da Mesa, con ce do um apar te ao Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, pelo que ri do Esta do de
Ser gi pe, que re pre sen ta tão bem nes ta Casa.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB – 
SE) – Se na dor Cé sar Bor ges, agra de ço a V. Exª
essa de fe rên cia. Somo-me aos Se na do res que elo-
gi a ram me re ci da men te o dis cur so de V. Exª, pro fun-
do, cons ci en ci o so, equi li bra do e che io de da dos, o
que de mons tra, in so fis ma vel men te, a ne ces si da de
de im plan tar no nos so Nor des te uma po lí ti ca di fe-
ren ci a da de de sen vol vi men to. Sa be mos que o Nor-
des te, como V. Exª acen tu ou, é a re gião mais po bre
e pro ble má ti ca, ape sar dos es for ços fe i tos no pas sa-
do, in clu si ve com a cri a ção da Su de ne – uma idéia
mag nâ ni ma da que le Pre si den te ines que cí vel, Jus-

ce li no Ku bits chek –, que fun ci o nou du ran te mu i tos
anos e que foi ex tin ta no ano pas sa do, no Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so. Mas a sua re i na u gu ra-
ção com novo for ma to – te nho cer te za ab so lu ta –
aten de rá os re cla mos não só dos Go ver na do res e
Se na do res, como do povo do Nor des te. Para ter mi-
nar a mi nha in ter ven ção e para es cla re cer me lhor
essa ques tão do pro gra ma Fome Zero, te nho um
do cu men to do Mi nis tro José Gra zi a no, que reza, em 
re su mo: O Fome Zero vai com ba ter a fome e ga ran-
tir a se gu ran ça ali men tar e nu tri ci o nal, ata can do as
ca u sas es tru tu ra is da po bre za. Ora, se o Mi nis tro
está dis pos to a en fo car a ques tão do de sem pre go,
da in dus tri a li za ção e do for ta le ci men to da agri cul tu-
ra como fa to res in dis pen sá ve is e es sen ci a is do com -
ba te à fome, é ló gi co que S. Exª está cu i dan do de
uma po lí ti ca de de sen vol vi men to que vai ao en con-
tro jus ta men te das es tru tu ras hoje res pon sá ve is
pela po bre za na nos sa re gião. Esse pro gra ma sur giu
no mo men to re al men te de ma i or ad ver si da de do
País, com mais de 50 mi lhões de bra si le i ros vi ven do
aba i xo da li nha de po bre za. Logo, algo ti nha de ser
fe i to do pon to de vis ta emer gen ci al. Evi den te men te,
a es tru tu ra do pro gra ma Fome Zero visa pro por ci o-
nar à nos sa re gião e às re giões mais po bres do nos -
so País a opor tu ni da de de sa í rem da po bre za que
tan to vem pre ju di can do os nos sos con ter râ ne os,
ado tan do po lí ti cas de de sen vol vi men to in dus tri al e
agrí co la, fo men tan do a edu ca ção, cu i dan do da sa ú-
de e não so men te pro mo ven do dis tri bu i ção de ces ta
bá si ca ou de di nhe i ro gra tu i ta men te. A po lí ti ca as sis-
ten ci a lis ta não é alvo do Go ver no Lula. Ao con trá rio,
o seu ob je ti vo é aca bar com o as sis ten ci a lis mo, me -
di an te essa po lí ti ca de de sen vol vi men to que está
sen do pro pug na da e que será le va da a efe i to. São
ape nas três me ses de Go ver no. Não po de mos cor ri-
gir uma si tu a ção se cu lar em tão pou co tem po. Enfa -
ti zo, mais uma vez, mi nha ad mi ra ção pela for ma
como V. Exª se con du ziu na tri bu na, tra zen do da dos
que no va men te acen tu am a ne ces si da de im pe ri o sa
de trans for mar o Nor des te numa re gião de sen vol vi-
da.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de-
ço-lhe o apar te, ilus tre Se na dor. Te mos ex pec ta ti va
de que o pro gra ma Fome Zero vise a al can çar as
ver da de i ras ca u sas da po bre za bra si le i ra, em es pe-
ci al da nor des ti na.

Sr. Pre si den te, para en cer rar meu pro nun ci a-
men to, sa li en to que a ação cons ci en te e pla ne ja da
do Go ver no Fe de ral, em es for ço con ju ga do com os
Go ver nos Esta du a is, de ve rá ser fo ca li za da, por tan-
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to, não na ca ri da de, em bo ra re co nhe ça a ur gên cia
de de ter mi na das si tu a ções de com ba te à mi sé ria e
à fome, mas na ge ra ção de opor tu ni da des de de-
sen vol vi men to. Só as sim po de re mos que brar o cír-
cu lo vi ci o so da con cen tra ção re gi o nal da ren da, do
cres ci men to de si gual e da trans fe rên cia de ren da
dos Esta dos po bres para os ri cos, com per da da sua 
ca pa ci da de pro du ti va.

É im por tan te res sal tar nes se mo men to a in for-
ma ção anun ci a da nes ta Casa pelo Mi nis tro Gu i do
Man te ga, em au diên cia na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, de que o Go ver no in clu i rá – es ta re mos
vi gi lan tes – ações de de sen vol vi men to po lí ti co re gi o-
nal na for mu la ção do pró xi mo pla no plu ri a nu al.

Aliás, faça-se jus ti ça, como já dis se, Sr. Pre si-
den te, pude ou vir do pró prio Pre si den te Lula, em
en con tro na Ba hia, ma ni fes ta ção so bre o seu de se jo
de re tor nar com o pla ne ja men to es tra té gi co nas po -
lí ti cas de Go ver no. Espe ra mos que a prá ti ca con fir-
me a in ten ção.

Nas mi nhas pri me i ras se ma nas de Se na do,
revi co le gas com quem con vi vi nos úl ti mos anos na
fun ção de Go ver na dor, a Se na do ra Ro se a na Sar ney
e os Se na do res Tas so Je re is sa ti, José Ma ra nhão,
Mão San ta, Ga ri bal di Alves e João Ca pi be ri be. Cer -
ta men te to dos acu mu la mos uma ex per ti se so bre a
ques tão das de si gual da des re gi o na is, da ne ces si da-
de po lí ti ca de de sen vol vi men to, e nos sa atu a ção in-
te gra da, Srªs e Srs. Se na do res, será da ma i or va lia
para as nos sas re giões.

Sa be mos que os go ver nos do Nor des te e do
Nor te bra si le i ros não pre ci sam de es mo la, mas de
es pa ço de ar ti cu la ção, que no caso do Nor des te
pode ser a pró pria Su de ne, re cri a da em no vos mo-
de los, em no vos mon tes.

Pre ci sa mos, en fim, re to mar as ré de as da nos -
sa his tó ria para de mons trar: pri me i ro, que o Nor des-
te é eco nô mi ca e so ci al men te viá vel; se gun do, que é 
pos sí vel, com pou co es for ço or ga ni za do, co lo car a
re gião no ca mi nho do de sen vol vi men to auto-sus ten-
tá vel; por fim, que o povo nor des ti no é um povo tra-
ba lha dor, com pe ten te, ar ro ja do, ca paz de dis si par,
na prá ti ca, qual quer ima gem ne ga ti va que dele se
te nha quan do se con fun de a fal ta de opor tu ni da de
com a fal ta de ca pa ci da de.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, en tre 1992 e 2001, o
ren di men to mé dio men sal real do tra ba lha dor bra si le i-
ro com ren di men to cres ceu na or dem de 36,70%. O
Nor des te apre sen tou um au men to de 39,73%. Entre-
tan to, em nú me ros ab so lu tos, con ti nu a mos apre sen-

tan do o me nor va lor na ci o nal, na or dem de 204 re a is,
con tra 365 re a is da mé dia na ci o nal e 452 re a is do Su -
des te, mais de 2,2 ve zes o ren di men to mé dio nor des-
ti no.

Com ta ma nhas dis pa ri da des, é na tu ral que
apa re ça o de se jo de mu dan ça rumo aos gran des
cen tros, es pe ci al men te nas re giões que apre sen tam
eco no mia mais di nâ mi ca e in clu den te, ten do por tan-
to me lho res opor tu ni da des de em pre go.

Mas a mi gra ção, evi den te men te, não re sol ve
sua vida, por que, para o nor des ti no po bre, sem qua -
li fi ca ção pro fis si o nal, sem grau avan ça do de es co la-
ri za ção, as opor tu ni da des são pou cas. E, mes mo
mi gran do, o nor des ti no aca ba se con fron tan do com
ou tro gran de pro ble ma ge ra do pela de si gual da de: o
pre con ce i to.

Sua sus ten ta ção ló gi ca está na re je i ção ao tra -
ba lha dor me nos qua li fi ca do, o mais de ses pe ra do
pela bus ca de me lho res con di ções de vida. Esta mi -
gra ção, que du ran te mu i to tem po foi bem vin da pe-
los pro du to res do Cen tro-Sul do País, que se be ne fi-
ci a vam da mão-de-obra ba ra ta numa oca sião em
que a qua li fi ca ção pro fis si o nal não era tão ne ces sá-
ria, ago ra re pre sen ta uma ame a ça, na men ta li da de
das pes so as.

Este pre con ce i to está no sub cons ci en te até
das me lho res e mais bem in ten ci o na das ca be ças,
como fi cou de mons tra do no in fe liz epi só dio no qual
o Mi nis tro José Gra zi a no as so ci ou o au men to da vi -
o lên cia em São Pa u lo com a mi gra ção nor des ti na,
jus ti fi can do des sa ma ne i ra, para em pre sá ri os pa u lis-
tas, o com ba te da fome e da po bre za no Nor des te.

A pró pria exis tên cia de um pro gra ma nas con -
di ções do Fome Zero se re ve la um pre con ce i to con -
tra a re gião. Se no go ver no pas sa do não ha via qual -
quer po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi o nal es tru tu ra-
da, ago ra nes te go ver no, quan do se fala na po bre za
nor des ti na, se apre sen ta o pro gra ma Fome Zero,
que é mais um pro gra ma as sis ten ci a lis ta, quan do o
Nor des te não quer ape nas co mi da, quer a pos si bi li-
da de de em pre go, de cres ci men to.

E é nes se pon to que gos ta ria de in clu ir mais
um ele men to para re fle xão. Como mu i to bem apon-
tou Cel so Fur ta do há mais de 40 anos, a di mi nu i ção
das de si gual da des re gi o na is só se dá atra vés da
ação e do pla ne ja men to.

Con cor do com o Mi nis tro Gra zi a no, fil tra da sua 
con clu são pre con ce i tu o sa, quan do diz ser ne ces sá-
rio cri ar em pre gos, dar edu ca ção e ga ran tir o exer cí-
cio da ci da da nia no Nor des te. Acres cen to que es tas
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ações são fun da men ta is tam bém para as vas tas
áre as ca ren tes que exis tem mes mo den tro dos
Esta dos mais de sen vol vi dos. Entre tan to, se que re-
mos ata car a po bre za do país e as de si gual da des
en tre pes so as, pre ci sa mos ata car as de si gual da des
re gi o na is, por que esta di fe ren ça guar da to das as
ou tras di fe ren ças en tre bra si le i ros.

É este o res ga te da dí vi da so ci al, tão pre sen te
no dis cur so do novo go ver no, que que ro lem brar.
Mas esse res ga te não deve ser fe i to com o es pí ri to
de ca ri da de, ape nas. Não se deve dar o pe i xe, mas
en si nar a pes car!

As po lí ti cas de ge ra ção de em pre go de vem ser 
co lo ca das em prá ti ca logo, pois tão im por tan te
quan to a ren da que elas po dem pro pi ci ar ao tra ba-
lha dor bra si le i ro será a re cons tru ção da auto-es ti ma
do povo mais so fri do.

Tam bém será ne ces sá rio um ma i or in ves ti men-
to em edu ca ção bá si ca e pro fis si o nal. É in te res se do 
Nor des te e, mes mo, do Bra sil ca pa ci tar me lhor o
seu tra ba lha dor, de for ma a atra ir ma i o res e me lho-
res in ves ti men tos de em pre sas in te res sa das em de i-
xar de atu ar nos gran des cen tros.

Por en quan to, a arma, qua se ex clu si va, que os 
Esta dos mais po bres têm para ga ran tir a atra ção de
no vos in ves ti men tos é a re du ção de im pos tos e a
con ces são de in cen ti vos fis ca is para as es sas em-
pre sas.

Mas a tão dis cu ti da “guer ra fis cal” não pri ma
pela des tru i ção de eco no mi as com pe ti do ras; tra-
ta-se de uma ne ces si da de im pe ra ti va de ge rar em-
pre gos e opor tu ni da des lo ca is ca pa zes de di mi nu ir a 
de si gual da de, ge rar ri que za e dis tri buí-la a par ce las
ma i o res da po pu la ção na ci o nal. E o cus to ime di a to
dis so, a re nún cia a ar re ca da ção, sa be mos que é
sig ni fi ca ti vo para os Esta dos mais ca ren tes.

Mas tudo isto, se nho ras e se nho res se na do res,
só ocor reu por fal ta de uma po lí ti ca de de sen vol vi-
men to re gi o nal no país. O país pre ci sa de uma po lí ti-
ca de de sen vol vi men to re gi o nal que faça com que as
po lí ti cas pú bli cas te nham foco para as re giões mais
po bres.

O que te mos hoje é um país que gas ta mais nas 
re giões mais ri cas, gas ta até mes mo na que les in ves ti-
men tos que de ve ri am pri o ri zar os mais po bres, como
o sa ne a men to bá si co fi nan ci a do pelo FAT; como as
bol sas de fi nan ci a men to ao en si no su pe ri or; como
tam bém os re cur sos de re nún cia fis cal, que con cen-
tram-se ma jo ri ta ri a men te nas re giões mais ri cas.

Um dos exem plos mais es drú xu los vem do
BNDES, que in ves te no Nor des te algo em tor no de
15% de sua car te i ra. E nos di zem seus di ri gen tes
que não in ves tem mais por fal ta de pro je tos na re-
gião. Ora, um ban co que de ve ria ser do de sen vol vi-
men to eco nô mi co e so ci al se re fu gi ar nes te ar gu-
men to é de ma is.

Afi nal, se não há pro je tos no Nor des te, se há
um pro ble ma des se tipo, há um enig ma que um ban -
co des te gê ne ro pre ci sa di ag nos ti car e re sol ver, por -
que é de sua pró pria na tu re za ins ti tu ci o nal.

Quer o pro ble ma seja a fal ta de uma po lí ti ca
de es tru tu ra ção da com pe ti ti vi da de, de ca pa ci ta ção
de pe que nos em pre sá ri os, de ofer ta de con sul to ri as,
e mes mo pela au sên cia de po lí ti cas fis ca is ou de
ou tra na tu re za que pos sam equa li zar a di fe ren ça de
cus to que de ter mi na a lo ca li za ção dos in ves ti men tos
nas re giões mais ri cas, qual quer que seja, está den -
tro da es fe ra de sua atu a ção re ver ter este qua dro.

Do pon to de vis ta da ini ci a ti va fe de ral, fal ta mu -
i ta co i sa. Fal ta até mes mo uma ação de ci si va de
pro gra mas go ver na men ta is que vi sem do tar o Nor-
des te da me lho ria na in fra-es tru tu ra de trans por te e
co mu ni ca ção, de modo a tor nar me nor o cus to de
pro du ção em sua área.

É ne ces sá rio o apo io do Go ver no Fe de ral, úni -
co ca paz de mo bi li zar re cur sos equi va len tes ao ta-
ma nho do pro ble ma que deve ser en fren ta do. Este
apo io co me ça rá a vir quan do se cum prir a pro mes sa
de re cri a ção, em no vas ba ses, da nos sa SUDENE,
que nun ca foi um ór gão de ca ri da de e, sim, o ar ti cu-
la dor dos es for ços de re cu pe ra ção do atra so eco nô-
mi co do Nor des te, oca si o na do por im pe ra ti vos his tó-
ri cos.

Ao con trá rio dis so, o que te mos vis to nos úl ti-
mos anos foi a au sên cia de po lí ti cas re gi o na is com -
pen sa tó ri as, com cer te za não tan to pela von ta de ati -
va dos an ti gos go ver nan tes, mas por que a re gião
pou cas ve zes tem sido uma pri o ri da de na ci o nal,
des de que Jus ce li no Ku bits check cri ou a Su de ne.

A ex tin ção da SUDENE, com o pre tex to de
com ba te à cor rup ção, se gui da da pro mes sa do go-
ver no pas sa do, não ma te ri a li za da, de cri a ção de
uma agên cia de de sen vol vi men to, que hoje é pou co
mais do que al gu mas sa las com al guns fun ci o ná ri os
sem au to no mia de ação, foi tão da no sa para a re -
gião quan to a pre ten sa cor rup ção exis ten te.

A ver da de não deve ser ocul ta, Srªs e Srs. Se na-
do res.
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É for ço so re co nhe cer que aque le mo de lo de
Su de ne exi gia re vi são. Pre ci sa mos ago ra de um sis -
te ma de in cen ti vos fis ca is se le ti vos, vol ta do para o
de sen vol vi men to de se to res es tra té gi cos, ba se a do
na cri a ção de pó los de ex ce lên cia e na in te gra ção
de ca de i as pro du ti vas, como tam bém no apo io à pe -
que na e mé dia em pre sa.

Não cabe mais para as ne ces si da des da eco no-
mia do Nor des te a exis tên cia de um mo de lo de in ter-
ven ção que não se adap te às re a is ne ces si da des dos
es ta dos, não cabe mais um sis te ma de in cen ti vo des -
ti tu í do de foco, su je i to à des vi os e cor rup ção. Pre ci sa-
mos de uma ver da de i ra agên cia de de sen vol vi men to.

A ação cons ci en te e pla ne ja da do Go ver no Fe -
de ral, em es for ço con ju ga do com os Go ver nos Esta -
du a is, de ve rá ser fo ca li za da, por tan to, não na ca ri-
da de, em bo ra re co nhe ça a ur gên cia de de ter mi na-
das si tu a ções de com ba te à mi sé ria e à fome, mas
na ge ra ção de opor tu ni da des de de sen vol vi men to.

So men te as sim po de re mos que brar o cír cu lo
vi ci o so da con cen tra ção re gi o nal de ren da, do cres -
ci men to de si gual e da trans fe rên cia de ren da dos
Esta dos po bres para os ri cos na for ma de per da da
ca pa ci da de pro du ti va.

É im por tan te res sal tar nes te mo men to a in for-
ma ção anun ci a da aqui nes ta casa pelo mi nis tro Gu i-
do Man te ga, em au diên cia na Co mis são de Assun-
tos Eco nô mi cos, de que o go ver no vai in clu ir ações
de po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi o nal no pró xi mo
Pla no Plu ri a nu al.

Aliás, faça-se jus ti ça, eu pude ou vir do pró prio
pre si den te Lula, em en con tro na Ba hia, a ne ces si-
da de de se re tor nar com o pla ne ja men to es tra té gi co
nas po lí ti cas de go ver no. Espe ra mos que a prá ti ca
con fir me a in ten ção.

Nas mi nhas pri me i ras se ma nas de Se na do,
pude re ver aqui vá ri os co le gas com os qua is con vi vi
nos úl ti mos anos, na fun ção de go ver na dor: a se na-
do ra Ro se a na Sar ney, os se na do res Tas so Je re is sa-
ti, José Ma ra nhão, Mão San ta, Ga ri bal di Alves, João 
Ca pi be ri be. Cer ta men te acu mu la mos uma ex per ti se
so bre a ques tão das de si gual da des re gi o na is, da
ne ces si da de de po lí ti cas de de sen vol vi men to, e nos -
sa atu a ção in te gra da, con jun ta, mu i to aju da rá nos-
sas re giões.

Nós sa be mos que os go ver nos do Nor des te
não pre ci sam de es mo la. Pre ci sam de es pa ço de ar -
ti cu la ção, que de ve rá ser a pró pria Su de ne.

Pre ci sam, en fim, re to mar as ré de as de sua his -
tó ria, para de mons trar que:

• Sim, o Nor des te é eco nô mi ca e so ci-
al men te viá vel;

• Que é pos sí vel, com pou co es for ço
or ga ni za do, co lo car a re gião no ca mi nho do
de sen vol vi men to auto-sus ten ta do; e

•  Que, enfim, o nor des ti no é um povo
tra ba lha dor, com pe ten te e ar ro ja do, ca paz
de dis si par, na prá ti ca, qual quer ima gem ne -
ga ti va que dele se te nha quan do se con fun-
de fal ta de opor tu ni da de com fal ta de ca pa-
ci da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela to le rân cia.
Agra de ço tam bém aos Srs. Se na do res pe los apar -
tes que ilus tra ram meu pro nun ci a men to.
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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 Ramal Suplentes 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 

PFL 
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 
Flávio Arns PR 2402 3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 

PSDB 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
Jefferson Péres AM 2063 1. Augusto Botelho RR 2041 

PTB 1 
Geraldo Mesquita Júnior (PSB) AC 1078 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 19.03.2003) 

Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo.  
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. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4569 
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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. 
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SECRETARIA-GERAL DA MESA 
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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 
Gilberto Mestrinho 4. Gerson Camata 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Íris de Araújo 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. Romero Jucá 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

 

 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

(29 titulares e 29 suplentes) 
 

Presidente: Senador Romero Jucá (PSDB-RR) 
Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes (PTB-AP) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
João Capiberibe 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 
Papaléo Paes 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Juvêncio da Fonseca 2. Hélio Costa 
Íris de Araújo 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. (vago) 
Renan Calheiros 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. (vago) 

PSDB 
Romero Jucá 1. Eduardo Azeredo 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. (vago) 1 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3114605  Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 



 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA) 

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Fernando Bezerra 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
Papaléo Paes 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Ramez Tebet 
Garibaldi Alves Filho 2. João Alberto Souza 
José Maranhão 3. Íris de Araújo 
Juvêncio da Fonseca 4. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna  

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. José Jorge 
Renildo Santana 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio Neto 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
Romero Jucá 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário n º 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: gildete@senado.gov.br 

 



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. (vago) 
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

PMDB 
Hélio Costa 1. Mão Santa 
Íris de Araújo 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Juvêncio da Fonseca 
Gerson Camata 4. Luiz Otávio 
Sérgio Cabral 5. Valmir Amaral 
José Maranhão 6. Amir Lando 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao Governo) 7. (vago) 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão 
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro 
José Jorge 3. José Agripino 
Leomar Quintanilha 4. Marco Maciel 
Renildo Santana 5. Paulo Octavio 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo 
Reginaldo Duarte 3. Teotônio Vilela Filho 
Antero Paes de Barros 4. Lúcia Vânia 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Péres 
Almeida Lima 2. Álvaro Dias  

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos de 
19.2.2003, o PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário n º 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498  Fax: 3113121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 
 Atualizada em 1º/04/2003 
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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) 
Eurípedes Camargo 1. Ana Júlia Carepa 
Heloísa Helena 2. Delcídio Amaral 
Antonio Carlos Valadares 3. Geraldo Mesquita Júnior 
Aelton Freitas  
Duciomar Costa  

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Gilberto Mestrinho 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Romero Jucá 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário n º 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
Atualizada em 24/03/2003 
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6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
(19 titulares e 19 suplentes) 

 
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES) 

Vice-Presidente: (aguardando eleição) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Sibá Machado 1. Serys Slhessarenko 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 
Magno Malta 3. (vago) 
Aelton Freitas 4. (vago) 
Marcelo Crivella 5. (vago) 

PMDB 
Renan Calheiros 1. Gerson Camata 
Ney Suassuna 2. Amir Lando 
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho 
Sérgio Cabral 4. (vago) 
Garibaldi Alves Filho 5. (vago) 

 
PFL 

Edison Lobão 1. Demóstenes Torres 

Efraim Morais 2. Jonas Pìnheiro 
Leomar Quintanilha 3. (vago) 
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Lúcia Vânia 1. Lúcia Vânia 
(vago)1 2. Romero Jucá 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Peres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta 

1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 
Telefone 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: mariadul@senado.br . 
Atualizada em 26/03/2003 
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7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP) 
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns 
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide 
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante 
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa 
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas 
Tião Viana (por cessão do PMDB)  

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon 
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp 
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 4. Juvêncio da Fonseca 
Hélio Costa 5. (vago) 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão 
João Ribeiro 2. Renildo Santana 
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho 
Marco Maciel 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati 
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra 

PDT 
Jefferson Péres 1. Álvaro Dias  

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário n º 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 

Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 2. Fátima Cleide 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Geraldo Mesquita Júnior 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. (vago) 
José Maranhão 6. (vago) 

PFL 
João Ribeiro 1. César Borges 
José Jorge 2. Jonas Pinheiro 
Marco Maciel 3. Leomar Quintanilha 
Paulo Octavio 4. Renildo Santana 
Rodolpho Tourinho 5. Roseana Sarney 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Romero Jucá 
Sérgio Guerra 2. (vago) 1 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

1O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 

Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário n º 13 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 

 



 

 
 
 

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   

Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 
PT   

Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 
PSDB   

Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 
PDT   

Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 
PTB   

Senador Papaléo Paes 1 AP 3253 
PSB   

Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 
PL   

Senador Magno Malta 1 ES 4164 
PPS   

Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 
Atualizada em 12.3.2003 

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. 
 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)  

Telefones: 311-4561 e 311-4569 
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ÍNDICE ONOMÁSTICO 
 
AELTON FREITAS 
 

Aborda a concessão do Prêmio Top Educacional Mário Palmério 2002, em Brasília, 
instituído pela Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, em1991. 170 

 
Faz alerta caso os governos se limitem a adotar medidas pontuais como aplicação de 

multas e reembolso às comunidades afetadas, continuar-se-á a encarar com tristeza e comoção 
a degradação sucessiva do patrimônio natural. 453 

 
Comenta desastre ambiental ocorrido no último dia 29 de março, causando danos 

irreparáveis aos recursos naturais dos Estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do 
Espírito Santo. 453 

 
Mostra que nenhum tipo de punição ou ação judicial podem ser usadas para minimizar 

ou mascarar o que está por trás de tantos desastres e crimes ambientais que já vitimaram a 
natureza do País. 453 

 
 

 
ALBERTO SILVA 
 

Contribui com o discurso do Senador João Capiberibe, sobretudo pelo que está 
acontecendo no mundo globalizado, devido ao alto consumo de combustível que torna a 
atmosfera irrespirável e altera o clima. Aparte ao Senador João Capiberibe. 115 

 
ALMEIDA LIMA 
 

Requerimento nº 205, de 2003, na forma do disposto no art. 50, § 2º, da constituição e 
nos arts. 216 e 217 do Regimento Interno, que requer que seja encaminhado ao Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda requerimento solicitando informações referente ao XI RELATÓRIO DE 
PROCESSO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO FISCAL 
PARA OS ESTADOS BRASILEIROS (PNAFE), relativo ao primeiro semestre de 2002, 
recebido por intermédio do Aviso nº 63, de 4 de dezembro de 2002 (Aviso nº 792, de 25 de 
novembro de 2002, na origem). Senador Almeida Lima. 175 

 
Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2003, que altera a redação da Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991, que dispõe sobre o plano de custeio da seguridade social, de forma a isentar os 
empregadores de recolherem contribuições sobre as remunerações pagas a empregados 
apenados internados e em liberdade condicional. 185 

 
ALOIZIO MERCADANTE  
 

Faz avaliação do desempenho do Governo Lula nestes cem primeiros dias, começando 
pelo índice de popularidade, de apoio nas pesquisas de opinião. 085 

 
Projeto de Lei do Senado nº 109, de 2003, que torna obrigatória a realização de 

audiências públicas sobre os aumentos propostos nas tarifas ou preços praticados pelas 
empresas prestadoras de serviços públicos antes que os mesmos sejam autorizados pelas 
respectivas agências reguladoras setoriais e dá outras providências. 093 

 
Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2003, que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, no sentido de exigir o porte de Carteira 
Nacional de habilitação para a condução de veículos nas rodovias e estradas. 094 

 
Projeto de Lei do Senado nº 111, de 2003, que institui a distribuição gratuita de 

medicamentos essenciais ou de uso continuado às pessoas carentes e dá outras providências. 096 
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Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2003, que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. 188 

 
Projeto de Lei do Senado nº 119, de 2003, que altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981, de forma a obrigar que as informações sobre licenciamento ambiental sejam 
disponibilizadas na rede mundial de computadores. 191 

 
Projeto de Lei do Senado nº 120, de 2003, que dispõe sobre a cobrança de taxas de 

inscrições em vestibulares. 192 
 
Projeto de Lei do Senado nº 121, de 2003, que altera dispositivos da Lei nº 10.207, de 

23 de março de 2001, que “dispõe sobre a renegociado de dívidas no âmbito da Programa de 
crédito educativo, e dá outras providências. 193 

 
Projeto de Lei do senado nº 122, de 2003, que institui sistema de avaliação da 

qualidade do ensino fundamental público e dá outras providências. 194 
 
Projeto de Lei do senado nº 123, de 2003, que torna obrigatória a identificação dos 

servidores dos órgãos de segurança pública do estado quando participem em operações de 
controle e manutenção da ordem pública e dá outras providências. 196 

 
Projeto de Lei do Senado nº 124, de 2003, que torna obrigatório o uso nas escolas 

públicas de uniforme escolar padronizado e dá outras providências. 197 
 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003 Discute Projeto de Lei de Conversão 

nº 2, de 2003, proveniente da Medida Provisória nº 83, de 2002. 102 
 
ANA JÚLIA CAREPA 
 

Registra sua desaprovação quanto ao modelo de desenvolvimento pensado para a 
Região Amazônica. Aparte ao Senador João Capiberibe. 112 

 
Registra encontro dos movimentos sociais com a Eletronorte, em Tucuruí nos dias 10, 

11 e 12, cujo tema é “Os movimentos populares, as instituições de ensino e pesquisa e o 
desenvolvimento regional da área de Tucuruí”. 171 

 
Registra encontro, que será realizado em Manaus no próximo final de semana, 

importante para a Bancada do PT da Amazônia que estão preocupados com a questão do 
desenvolvimento regional e a importância de haver outro modelo deferente de tudo o que já 
foi feito neste País no tocante à Amazônia. 171 

 
Critica a atual oposição por não ter dado um salário mínimo descente ao povo brasileiro 

já que ficou oito anos no poder. 171 
 
Exalta o Governo pela firmeza de acreditar que é possível construir um Brasil mais justo 

e mais soberano. 171 
 
Parabeniza o Senador César Borges pela profundidade das questões abordadas em seu 

discurso. Aparte ao Senador César Borges. 432 
 
Opina que se bastasse manter tudo da mesma forma o povo não teria votado para mudar, 

o que não quer dizer que não se deva aproveitar tudo de bom que existe, vendo não a autoria 
mas o mérito da proposta. Aparte a Senadora Lúcia Vânia. 439 

 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 

Discute que o Governo não poderia apresentar maiores resultados que os já 
apresentados na área econômica devido ao pouco tempo de mandato. Aparte ao Senador 
César Borges. 430 

 
ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
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Traz ao conhecimento da Casa reunião do Terceiro Fórum Mundial de Água, realizado 
em Kyoto, Japão, em comemoração ao Dia Mundial da Água, 22 de março. 014 

 
Debate o problema de escassez da água como sendo questão biológica, de 

desenvolvimento nacional e de saúde pública. 014 
 
Manifesta sua alegria com o Congresso Nacional, em especial o Senado Federal, ter 

adotado a pratica de realizar, anualmente, sessões solenes de homenagem à Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB e à Campanha da Fraternidade. 446 

 
Exalta o sucesso e a importância para a sociedade de propostas como a Campanha da 

Fraternidade e do Mutirão Nacional para a Superação da Miséria e da Fome. 446 
 
Exalta os trabalhos da Arquidiocese, como também a importância da Confederação 

Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB para o destino do País. 446 
 
Apóia o discurso do Senador César Borges com relação a necessidade de implantar no 

Nordeste uma política diferenciada de desenvolvimento. Aparte ao Senador César Borges. 465 
 
ARTHUR VIRGÍLIO 
 

Critica o programa da área social Fome Zero, por não sair do papel e perder assim a sua 
credibilidade. 083 

 
Incentiva a reforma agrária mas sem lançar a ilusão de que é possível avançar 

demasiadamente sobre a agricultura produtiva brasileira. 083 
 
Chama atenção para a contradição entre o quadro difícil da economia internacional, 

somada ao favoritismo da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que merecia a 
desconfiança do mercado e serviu para deteriorar os fundamentos da economia. 083 

 
Expressa sua esperança de que o Presidente Lula terá um bom desempenho, assumindo 

sua obrigação de governar no social e no administrativo. 083 
 
Requerimento nº 197, de 2003, que requer informações sobre o comportamento da 

arrecadação tributária. 087 
 
Requerimento nº 198, de 2003, que solicita informações ao Senhor Ministro do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, sobre os limites de movimentação e 
empenho impostos aos orçamentos das Agências Reguladoras Federais por meio do decreto nº 
4.591, de 10 de fevereiro de 2003. 088 

 
Requerimento nº 199, de 2003 que solicita ao Ministro da Justiça, informações sobre 

processos em andamento na Secretaria de Defesa Econômica e no Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica, sobre a aquisição da Chocolates Garoto pela Nestlé Brasil Ltda. 089 

 
Requerimento nº 202, de 2003, que requer, com fundamento no art. 216 , I, do 

Regimento Interno, combinado com o art. 50 da Constituição Federal, que sejam solicitadas, 
ao exmo. Senhor Ministro do Trabalho e Emprego, informações acerca do estágio de 
estruturação e/ou de implantação do Programa Registro Eletrônico – CAGED, idealizado no 
Governo anterior como proposta de aperfeiçoamento dos sistemas de registro de empregados 
e de informação sobre o mercado de trabalho formal. 154 

 
Requerimento nº 203, de 2003, que requer, nos termos do art. 218, III, e, do Regimento 

Interno, e inserção em ata de um voto de pesar pelo falecimento, ocorrido hoje, em Manaus, 
do Desembargador Paulo Herban Maciel Jacob, ex-Presidente do tribunal de Justiça do 
Amazonas e pessoa de relevo no meio jurídico e cultural do Estado. 155 

 
Saúda o Presidente Nacional do PFL, Senador Jorge Bornhausen, pelo discurso 

pronunciado. 173 
 
Informa que está aguardando o leque de reformas estruturais a serem propostas pelo 

Presidente Lula. 173 
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Critica por ser este, nos últimos oito anos, o menor salário mínimo. 173 
 
Pede que seja discutida uma política séria para o servidor público. 173 
 
Demonstra sua decepção com a possibilidade de se confirmar que o Presidente Lula dará 

apenas 1% de reajuste para o servidor público. 173 
 
Almeja que a Liderança do Governo seja testemunha do esforço que, em geral, as 

Lideranças de vários quadrantes ideológicos têm feito para desobstruir a pauta. 201 
 
Expressa a luta para se chegar a um acordo e facilitar o processo de votação, ajudando a 

V. Exª no cumprimento do dever de votar, a fim de desobstruir a pauta. 201 
 
Considera extremamente difícil de se trabalhar a atividade legislativa com esse regime 

de medidas provisórias atuais. 201 
 
CÉSAR BORGES 
 

Critica o Governo Lula por muito prometer que haveria mudanças, mas que não estão 
acontecendo. 424 

 
Presta apoio e solidariedade ao discurso do Senador Jorge Bornhausen, Presidente do 

PFL, onde expõe a tribuna a sua visão e sua análise do Governo Lula. 424 
 
Pede atenção da Casa para a questão da excessiva abertura da conta de capitais. 424 
 
Aborda a questão da instabilidade da política, principalmente a cambial. 424 
 
Apresenta projeto do Prêmio Desempenho ao Exportador, que terá o mérito de 

incentivar e desencadear políticas públicas na esfera estadual que aumentem o volume das 
exportações brasileiras. 424 

 
Pede que se faça uma economia voltada para o social, para a retomada do crescimento 

econômico. 424 
 
Reclama por não haverem propostas formuladas concretamente para se votarem as 

reformas, apenas discussões. 424 
 
Trata do processo de industrialização que gerou no País a tendência à concentração 

regional de renda. 458 
 
Salienta que a ação consciente e planejada do Governo Federal, em esforço conjugado 

com os Governo Estaduais, deve ser focalizada na geração de oportunidade de 
desenvolvimento. 458 

 
Chama atenção para que a diminuição das desigualdades regionais só se dará através da 

ação e do planejamento. 458 
 
Pede que as políticas de geração de emprego sejam colocadas em prática logo. 458 
 
Apóia iniciativas que têm interesse em capacitar o seu trabalhador, de forma a trair 

maiores e melhores investimentos de empresas interessantes em deixar de atuar nos grandes 
centros. 458 

 
Pede iniciativa federal para que sejam feitos programas governamentais que visem dotar 

o Nordeste da melhoria na infra-estrutura de transporte e comunicação, de modo a tomar 
menor o custo de produção em sua área. 458 

 
Critica a extinção da SUDENE por ter sido tão danosa para a região quanto a pretensa 

corrupção existente. 458 
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DELCIDIO AMARAL 
 

Projeto de Lei do Senado nº 112, de 2003, que obriga os hospitais públicos e privados a 
possuir ambulatórios e unidades de internação destinados preferencialmente ao atendimento 
de pessoas idosas. 097 

 
DEMOSTENES TORRES 
 

Traz ao conhecimento da Casa caso particular, em Goiás, de privatização que, ao invés de 
atender ao interesse público, induzir o desenvolvimento humano, primar pelos princípios da 
livre iniciativa, gerar qualidade de serviços e trazer satisfação ao consumidor, arruinou a maior 
empresa local, a Celg – Companhia Energética de Goiás S.A., e tornou mais pobres cada um 
dos cinco milhões de goianos. 440 

 
EDUARDO AZEREDO 
 

Estima que o Governo Lula aproveite os eventos mais favoráveis da economia para 
colocar o Brasil no caminho do emprego e do crescimento. 139 

 
Aborda questão do chamado “seqüestro do carbono” pelas florestas, em contrapartida 

com a produção de carbono pela indústria, prejudicando o balanço na equação do aquecimento 
global, o “efeito estufa”. 170 

 
Comenta sobre o “Projeto de Biomassa Cultivada como fonte de Energia Renovável 

para a Produção de Ferro-Gusa”, que acompanhou desde seu início, como Governador de 
Minas Gerais. 170 

 
Apóia o plantio de eucalipto por gerar empregos diretos e indiretos em regiões carentes, 

a fim de diminuir a migração para as médias e grandes cidades. 170 
 
Requerimento nº 208, de 2003, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, 

combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requer que sejam 
prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro do estado da Defesa, informações referentes ao Aeroporto 
Regional da Zona da Mata, Estado de Minas Gerais. 202 

 
Requer que o Ministério da Defesa informe o volume de recursos aplicado na obra do 

Aeroporto Regional de Juiz de Fora. 203 
 
Opina que o Governo Lula dará uma grande prova de grandeza na medida em que der 

continuidade a projetos que deram certo, ou a projetos que não dera tão certo assim, mas que 
podem ser modificados. Aparte a Senadora Lúcia Vânia. 437 

 
Solidariza com a busca de melhores situações para o Nordeste. Aparte ao Senador César 

Borges. 463 
 
Comunica que estará propondo, em pronunciamento no Senado Federal, a redistribuição 

do Fundo de Participação dos Municípios. Aparte ao senador César Borges. 463 
 

EDUARDO SUPLICY 
 

Fala de audiência com o Núncio apostólico Dom Lorenzo Baldisseri, onde entregou 
cópia de requerimento já aprovado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
com parecer favorável do Senador Tasso Jereissati, do PSDB-CE, assinado pelo próprio 
Senador e por mais de dez Senadores, conclamando Sua Santidade, o papa João Paulo II, a 
reunir as principais lideranças religiosas do mundo a fim de tentar persuadir os governos das 
nações envolvidas no conflito no Iraque a encontrarem um caminho de paz. 136 

 
Registra que considera estranha a rejeição de pedidos de apartes já que o Senado Federal 

precisa ser local de debate entre os partidos políticos, para que o interesse público do povo 
brasileiro possa ser defendido. 163 

 
Pede atenção a V. Exª para que examine dois requerimentos, já apresentados, relativos 

ao que está acontecendo no Iraque antes que se tornem inócuos. 200 
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Questiona o fato do Senador Jorge Bornhausen, Presidente do PFL, ter feito um 

pronunciamento contra o Governo Lula e ter se ausentado do plenário sem ouvir outras 
opiniões. Aparte ao Senador César Borges. 428 

 
Chama atenção para uma profunda análise dos méritos, os aspectos positivos e 

negativos, as vantagens e desvantagens dos programas sócias, no sentido de que cada 
brasileiro faça parte e seja sócio do País. Aparte a Senadora Lúcia Vânia. 436 

 
Solicita que seja transcrito nos Anais da Casa nota oficial da Ordem dos Advogados do 

Brasil. 444 
 
Chama atenção para que se reconheça a força e o interesse que teve Luiz Inácio da Silva 

durante a sua campanha em promover o desenvolvimento da Bahia e todo o Nordeste. Aparte 
ao Senador César Borges. 462 

 
FÁTIMA CLEIDE 
 

Traz ao conhecimento da Casa assuntos abordados no seminário sobre desenvolvimento 
sustentável organizado pelo PT nos Estados do Acre e Rondônia que aponta para o crescente 
amadurecimento de definição de propostas voltadas para a Região Amazônica, levando em 
consideração o seu povo e o meio ambiente. 072 

 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 

Parecer nº 199, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem nº 
73, de 2003, pela qual o Presidente da república encaminha ao Senado Federal, nos termos do 
§ 1º do inciso II do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, favorável a Programação 
Monetária para o segundo trimestre de 2003. 147 

 
Mostra-se solidário com o alerta de que se precisa discutir uma política de 

desenvolvimento regional. Aparte ao Senador César Borges. 464 
 
GERSON CAMATA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 125, de 2003, que dá nova redação ao art. 4º e adiciona 
inciso ao art. 90 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, obrigando terceiros a comprovar a 
origem lícita de recursos recebidos do acusado e escritórios de advocacia e contadoria a 
comunicarem à autoridade competente transações suspeitas de seus clientes. 198 

 
HÉLIO COSTA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2003, que revoga inciso V do art. 83 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal. 175 

 
Requerimento nº 207, de 2003, que condena a ação militar contra os profissionais de 

imprensa no Iraque. Senador Hélio Costa. 202 
 
Expressa sua preocupação com o andamento da guerra no Oriente Médio devido ao 

índice de morte dos jornalistas que estão fazendo a cobertura do conflito. 117 
 
Destaca a preocupação do Governo Itamar Franco na criação do importantíssimo pólo 

de desenvolvimento regional na região da Zona da Mata, um aeroporto de carga. 203 
 
Manifesta sua compreensão com a preocupação do Senador Eduardo Azeredo em 

solicitar ao Ministério da Defesa informações a respeito dos recursos utilizados na construção 
do Aeroporto Regional de Juiz de Fora. 203 

 
IDELI SALVATTI 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003 Discute Projeto de Lei de Conversão 
nº 2, de 2003, proveniente da Medida Provisória nº 83, de 2002. 102 
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Critica o Líder do PFL, o Senador Jorge Bornhausen, por não ficar no plenário para 
ouvir e debater. 172 

 
Registra que está se realizando em todo mundo uma aula magna como forma de luta 

pelo direito à educação pública no planeta. 172 
 
Traz moção ao Plenário para que se possa manifestar solidariedade às entidades 

internacionais ligadas aos jornalistas mortos e repúdio ao Governo dos Estados Unidos pela 
ação e a ONU, por considerar o ato um crime de guerra. 202 

 
ÍRIS DE ARAÚJO 
 

Aborda questão da prostituição infantil que está institucionalizada no Brasil e 
que é vendida no exterior com atrativo turístico. 017 

 
JEFFERSON PERES 
 

Requerimento nº 206, de 2003, que requer, nos termos dos arts. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas informações 
referentes ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(INMETRO) ao Ministro de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 199 

 
JOÃO CAPIBERIBE 
 

Fala da biodiversidade, dos recursos minerais, da costa atlântica, por exigir uma tomada 
definitiva de posição, uma reflexão sobre o modelo de produção e de consumo que é 
reproduzido dos países do Norte. Aparte ao Senador Antônio Carlos Valadares. 016 

 
Comenta a tragédia ambiental ocorrida no rio Pomba, atingindo o Estado de Minas 

Gerais e do Rio de Janeiro. Aparte ao Senador Antônio Carlos Valadares. 016 
 
Parabeniza o Superior Tribunal de Justiça pela decisão de cortar na própria pele, 

afastando um de seus Ministros para que respondesse sobre suspeitas que pesam sobre ele. 112 
 
Faz advertência de que são necessárias decisões políticas para que se possa controlar o 

crime organizado e eliminar de nossas instituições a cumplicidade com ele. 112 
 
Faz referência ao Governo Lula por merecer destaque na condução política mais do que 

na condução econômica e por esses 100 dias de Governo terem sido conduzidos com muita 
cautela do ponto de vista político. 112 

 
Traz um kit com produtos do seu Estado, o Amapá, como apresentação do pensamento 

amapaense de desenvolvimento para a região. 112 
 
Pede que seja revisto o modelo pensado para a Amazônia de desenvolvimento que 

preserve a natureza e não faça exclusão social. 112 
 
Comenta projeto, de sua autoria, que em breve apresentará no Senado para tornar 

obrigatória a prestação de contas públicas por intermédio da internet. 112 
 
Destaca decisão política tomada no Amapá de conduzir sua economia fundamentada nas 

necessidades locais, que acabou conseguindo convencer o Banco Mundial e o Ministério da 
Educação de que o Estado era capaz de fazê-lo com alta qualidade. 112 

 
JORGE BORNHAUSEN 
 

Critica a política do Governo Lula nos seus cem primeiros dias, almejando mudança até 
o final do seu mandato. 159 

 
JOSÉ AGRIPINO 

 
Pede que se proponha a instalação de centros de excelência de acordo com a vocação de 

cada Estado. Aparte ao Senador César Borges. 462 
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Solidariza com a questão de recuperação do Nordeste. Aparte ao Senador César Borges. 462 

 
Alerta que a fragilidade da economia dos Estados não permite dar um passo em direção 

do incentivo fiscal. Aparte ao Senador César Borges. 462 
 
JOSÉ JORGE 
 

Traz ao plenário debate sobre o papel das agências reguladoras, tema que vem 
recebendo atenção especial do governo nestes cem primeiros dias de mandato do Presidente 
Lula.  019 

 
JOSÉ SARNEY 
 

Informa que a Presidência efetuará ajustes com o propósito de evitar que a Ordem do 
Dia continue a ser acrescida, todos os dias, dos itens anteriormente programados nessa agenda 
mensal. 200 

 
Testemunha a dificuldade do processo de negociação política na área parlamentar. 202 
 
Afirma que não concordou, à época, com o sistema adotado nas medidas provisórias. 202 

 
LEONEL PAVAN 
 

Reforça o discurso do Senador Mão Santa, recordando que foi a Bancada do PSDB de 
Santa Catarina que propôs a criação da Subcomissão de Turismo no Senado. Aparte ao 
Senador Mão Santa. 135 

 
Pede apoio dos Senadores para propostas que pretende apresentar a fim de diminuir os 

casos de acidentes que envolvam praticas de mergulho. 452 
 
Chama atenção para que se criem campanhas a fim de educar jovens e crianças sobre 

técnicas mais seguras de mergulho. 452 
 
LÚCIA VÂNIA 
 

Requerimento nº 200, de 2003, que requer, nos termos do disposto no art. 222 do 
regimento Interno, voto de aplauso aos jornais: Correio Brasiliense, do Distrito Federal, A 
Tarde, da Bahia, O Povo, do Ceará, Gazeta do Povo, do Paraná, estado de Minas, de Minas 
Gerias, e O Popular, de Goiás, pelo prêmio recebido, segundo avaliação da Agência de 
Notícias dos Direitos da Infância e do Instituto Ayrton Senna, de melhor cobertura aos 
assuntos ligados ao cotidiano das crianças e adolescentes brasileiros em 2002. Senadora Lúcia 
Vânia. 089 

 
Preocupa-se com o caminho tomado pelo programa Fome Zero, reduzindo em apêndices 

todos os programas de transferências de renda implantados pelo Governo Fernando Henrique 
Cardoso. 433 

 
Alerta que desprezar as experiências de programas que já foram testados no Governo 

Fernando Henrique é um retrocesso para o País, com efeitos negativos para a população mais 
carente. 433 

 
Trata da Lei Orgânica da assistência Social – Loas, importante passo que foi dado para 

crias condições de sobrevivência para os brasileiros que eram até então marginalizados. 433 
 
Destaca e alerta para o Projeto Alvorada que se tornou símbolo do Governo passado, 

símbolo das comunidades carentes, cujos resultados contribuíram para a premiação da ONU 
ao ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso por colocar o desenvolvimento humano no 
centro da agência política. 433 

 
Parabeniza o PT por ter sido ufanista em tocar para frente aquilo que foi deixado, sob 

ótica econômica, e almeja o mesmo na área social. 433 
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MAGNO MALTA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 117, de 2003, que altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 
1994 – Estatuto da Advocacia, para identificar os honorários percebidos de indiciados em 
crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. 188 

 
Agradece os e-mails enviados por adolescentes que acompanham os trabalhos desta 

Casa, dando força e estímulo no combate ao narcotráfico, ao crime organizado e a violência 
que se estabeleceram neste País. 443 

 
Agradece os e-mails enviados por adolescentes que acompanham os trabalhos desta 

Casa, dando força e estímulo no combate ao narcotráfico, ao crime organizado e a violência 
que se estabeleceram neste País. 433 

 
Pede que se discuta uma lei para os próximos cinco anos a fim de coibir o crime neste 

País. 433 
 
MÃO SANTA 
 

Discursa sobre o ICMS, defendendo que o Governador do Mato Grosso deve ser 
advertido. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. 120 

 
Pronuncia a respeito do Governo de Lula está correspondendo, mas ainda precisa vencer 

o obstáculo do desemprego. Aparte ao Senador Paulo Paim. 123 
 
Comenta festa de grande repercussão na instalação e posse dos membros da 

Subcomissão de Turismo, como sua criação muito oportuna. 134 
 
Fala de alguns atrativos do Estado do Piauí, destacando sua gente. 134 
 
Expressa sua opinião a respeito do Governo Lula. Aparte ao Senador César Borges. 431 
 
Parabeniza o Senador César Borges pelo seu Governo na Bahia. Aparte ao Senador 

César Borges. 431 
 
 
MARCELO CRIVELLA 
 

Manifesta preocupação com respeito ao Estado do Rio de Janeiro servir à União com 
tantos recursos, sendo o 2º arrecadador, e receber tão pouco do Governo Federal. 444 

 
MARCO MACIEL 
 

Chama atenção para o avanço do País na política, na inserção internacional e no resgate 
de graves questões sociais. Aparte ao Senador César Borges. 464 

 
NEY SUASSUNA 
 

Critica o significado de democracia que tem sido bastante vilipendiada, quer pelo uso 
demagógico, quer pelo abuso de emprego, feito por gente cuja prática de vida nada tem que 
se ligue ou que ligue essas palavras ao seu verdadeiro sentido. 156 

 
Critica o significado de cidadania que tem sido bastante vilipendiada, quer pelo uso 

demagógico, quer pelo abuso de emprego, feito por gente cuja prática de vida nada tem que 
se ligue ou que ligue essas palavras ao seu verdadeiro sentido. 156 

 
Critica a posição do Brasil por estar entre os três países de pior distribuição de renda 

do mundo. 156 
 
Apóia a expansão das políticas como a Bolsa-Escola e a Renda Mínima Escolar às 

regiões mais carentes do País, baixando, ao mesmo tempo, o índice de miséria e de 
violência. 156 
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Parabeniza o Senador César Borges pelo discurso voltado à migração de nordestinos 
para grandes centros, ficando, muitas vezes, marginalizados. Aparte ao Senador César 
Borges. 459 

 
OSMAR DIAS 
 

Requerimento nº 196, de 2003, que requer, nos termos do inciso I do art. 256 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do requerimento nº 88, de 2003. 001 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003 Discute Projeto de Lei de Conversão 

nº 2, de 2003, proveniente da Medida Provisória nº 83, de 2002. 101 
 

PAULO PAIM 
 

Requerimento nº 201, de 2003, que modifica os arts. 121 e 122 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da criança e do Adolescente e dá outras 
providências”. 090 

 
Projeto de Lei do Senado nº 107, de 2003, que modifica os arts. 121 e 122 da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências”. 090 

 
Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2003, que dispõe o cômputo para fins de pagamento 

da indenização por dispensa sem justa causa, dos complementos de atualização monetária das 
contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, mencionados na Lei 
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, bem assim os decorrentes de decisão judicial.  092 

 
Parecer nº 198, de 2003, da Comissão Diretora que dá redação final das Emendas do 

Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003 (Medida Provisória nº 83, de 2002). 103 
 
Cumprimenta o Presidente Luiz Inácio da Silva pelo seu pronunciamento à Nação e 

sintetiza o mesmo. 121 
 
Expressa sua intenção de apontar as conseqüências da flexibilização dos direitos 

trabalhistas em um fórum do Tribunal Superior do Trabalho. 121 
 
Informa resultado de audiência tida com o Ministro da Fazenda, Antônio Palocci. 121 

 
PEDRO SIMON 
 

Vem a Tribuna para falar de Dom Vicente Scherer, o mais destacado líder religioso do 
Rio Grande do Sul, cujo centenário de nascimento transcorreu no último dia 5 de fevereiro. 137 

 
Acrescenta algumas palavras na moção feita pelos representantes gaúchos no Congresso 

Nacional de apoio à candidatura do escritor Moacyr Scliar à Academia Brasileira de Letras. 445 
 
RENAN CALHEIROS 
 

Pede que seja sobrestada apreciação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003, 
proveniente da Medida Provisória nº 82, de 2003. 104 

 
ROBERTO SATURNINO 
 

Defende o Governo Lula de críticas pelos seus cem primeiros dias, tendo em vista que 
um governo de grandes mudanças é sempre visto como um governo imprudente. 161 

 
Concorda com apreciações feitas pelo Senador César Borges a respeito da questão do 

controle cambial, por ser um recurso importante do qual o País pode e deve se valer em 
situações de crise. Aparte ao Senador César Borges. 426 

 
Defende o Governo Lula de críticas que o retalham devido o não cumprimento das 

metas nos cem primeiros dias de mandato. Aparte ao Senador César Borges. 432 
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RODOLPHO TOURINHO 
 

Apóia o projeto do prêmio de exportação, proposto pelo Senador César Borges, por ser 
interessante para os Estados. Aparte ao Senador César Borges. 427 

 
Fala da importância de se criar uma política de incentivo fiscal, política de 

desenvolvimento regional. Aparte ao Senador César Borges. 461 
 
ROMERO JUCÁ 
 

Parecer nº 197, de 2003, de Plenário favorável ao Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 
2003, com o oferecimento de 4 Emendas (proveniente da Medida Provisória nº 83, de 12 de 
dezembro de 2002), que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial ao cooperado de 
cooperativa de trabalho ou de produção e dá outras providências. 098 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003, proveniente da Medida Provisória nº 

83, de 2002. 098 
 
Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2003 – Complementar, que altera dispositivos da 

Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos estados 
e do distrito Federal sobre Operações Relativas a circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e dá 
outras providências. 117 

 
Faz apelo ao Governo Federal para que estude e aja imediatamente, baixando o preço do 

gás de cozinha e do combustível que ainda não tiveram sua redução efetivada por conta da 
diminuição do preço mundial do barril de petróleo. 133 

 
Requerimento nº 204, de 2003, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 216, do Regimento Interno, que requer à Mesa do Senado Federal que 
solicite ao Banco Central do Brasil, através do Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, 
Antônio Palocci, informações sobre qual o estágio e a relação dos credores nos processos de 
liquidação extrajudicial das instituições financeiras. 174 

 
Informa que chegou às suas mãos importante Relatório do Banco Central do Brasil, que 

faz balanço de sua atuação durante os últimos oito anos. 448 
 
Exemplifica a transparência e a democracia do Banco Central do Brasil, destacando que 

a sua missão institucional, nesses oito anos foi claramente a de assegurar a estabilidade do 
poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional. 448 

 
Parabeniza o economista Armínio Fraga, ex-Presidente do Banco Central, pela 

eficiência e pela competência apresentada pela instituição durante quase todo o segundo 
período administrativo nacional do ex- Presidente Fernando Henrique Cardoso. 448 

 
SÉRGIO ZAMBIASI 
 

Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2003, que dá nova redação ao art. 134 da 
Consolidação as Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo decreto-Lei nº 5.452, de 12 de maio 
de 1943, para alterar o critério de concessão de férias, e dá outras providências. 186 

 
SERYS SLHESSARENKO 
 

Aborda tema que traduz situação bastante grave para o Estado do Mato Grosso: o ICMS 
da energia. 118 

 
Pronuncia sobre matéria publicada na revista Veja a qual culpa as mulheres pelo déficit 

da Previdência por viverem mais e se aposentarem cinco anos antes dos homens. 118 
 
Saúda Cuiabá, capital do Mato Grasso, que comemora, no dia 08 de abril, os seus 284 

anos e descreve seus dados positivos e negativos. 118 
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SIBÁ MACHADO 
 

Trata da estratégia de ocupação da Amazônia como dos números a respeito dos 
resultados que a mesma pode fornecer. 073 

 
Critica o programa de descentralização do serviço público por ter representado apenas 

um problema e não uma solução. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 158 
 
Trata das dificuldades por que passa a Fundação nacional do Índio – FUNAI. 163 
 
Comenta programação do Encontro Nacional dos Povos Indígenas, previsto para 

acontecer de 25 a 30 de abril próximo. 163 
 
Apresenta proposta, que teve início na Câmara dos Deputados, do Manifesto de 

Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas. 163 
 
Pede avaliação do esforço do Governo em ter um caráter para a política nacional. 163 

 
TASSO JEREISSATI 
 

Expressa sua opinião a cerca da oportunidade da proposta de exportação feita pelo 
Senador César Borges. Aparte ao Senador César Borges. 429 

 
Opina que destruir ou ignorar todos os programas que estão em andamento e que têm 

alcançado resultados. Aparte a Senadora Lúcia Vânia. 438 
 
Pede que se forneça meios necessários para que o povo nordestino se desenvolva de 

maneira justa e por esforço próprio ao invés de compaixão e a humilhação da esmola. 461 
 
VALDIR RAUPP 
 

Chama a atenção de seus ilustres Pares para a necessidade de votação do Projeto de Lei 
de Conversão nº 10/2001, originado a partir da discussão em Comissão Mista do congresso 
Nacional, da Medida Provisória nº 2.166-67/2001, que, entre outras providências, altera 
determinados dispositivos do Código Florestal vigente. 130 

 
Aborda o papel decisivo dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento científico e 

tecnológico como indutores do avanço social e econômico do País. 450 
 
Manifesta seu entusiasmo com declarações feitas pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, 

Roberto Amaral, em matéria publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, com intenções de 
proporcionar unidades e condições de trabalho para as instituições de pesquisa e implantar na 
região Norte a maior reserva biológica do planeta. 450 

 
VALMIR AMARAL 
 

Faz apelo à alta direção da Petrobrás, para que faça constar, obrigatoriamente, do edital 
de licitação para a construção de novas refinarias, a procedente e patriótica exigência de que 
elas apresentem nunca menos de 75% de conteúdo nacional. 138 

 
Chama atenção para a necessidade de justa e pertinente avaliação da questão energética 

brasileira, tanto em sua amplitude nacional como no que se refere mais diretamente ao Distrito 
Federal. 451 

 
Afirma que a questão energética, seja sob a ótica econômica ou a social, reveste-se de 

absoluta relevância, sendo prioridade estratégica na condução da vida nacional. 451 
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	DESIGUALDADE REGIONAL
	Chama atenção para que a diminuição das desigualdades regionais só se dará através da ação e do planejamento. Senador César Borges. 458
	DIREITO TRABALHISTA
	Expressa sua intenção de apontar as conseqüências da flexibilização dos direitos trabalhistas em um fórum do Tribunal Superior do Trabalho. Senador Paulo Paim. 121
	DISCURSO
	Cumprimenta o Presidente Luiz Inácio da Silva pelo seu pronunciamento à Nação e sintetiza o mesmo. Senador Paulo Paim. 121
	DISTRIBUIÇÃO DE RENDA
	Critica a posição do Brasil por estar entre os três países de pior distribuição de renda do mundo. Senador Ney Suassuna. 156
	ECONOMIA
	Chama atenção para a contradição entre o quadro difícil da economia internacional, somada ao favoritismo da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que merecia a desconfiança do mercado e serviu para deteriorar os fundamentos da economia. Senador Ar...
	EDUCAÇÃO
	Comenta sobre o “Projeto de Biomassa Cultivada como fonte de Energia Renovável para a Produção de Ferro-Gusa”, que acompanhou desde seu início, como Governador de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 170
	ELETRONORTE
	Registra encontro dos movimentos sociais com a Eletronorte, em Tucuruí nos dias 10, 11 e 12, cujo tema é “Os movimentos populares, as instituições de ensino e pesquisa e o desenvolvimento regional da área de Tucuruí”. Senadora Ana Júlia Carepa. 171
	EMPREGO
	Pede que as políticas de geração de emprego sejam colocadas em prática logo. Senador César Borges. 458
	ENERGIA ELÉTRICA
	Apóia o plantio de eucalipto por gerar empregos diretos e indiretos em regiões carentes, a fim de diminuir a migração para as médias e grandes cidades. Senador Eduardo Azeredo. 170
	ESTADO DO AMAPÁ
	Destaca decisão política tomada no Amapá de conduzir sua economia fundamentada nas necessidades locais, que acabou conseguindo convencer o Banco Mundial e o Ministério da Educação de que o Estado era capaz de fazê-lo com alta qualidade. Senador João C...
	ESTADO DO AMAZONAS
	Trata da estratégia de ocupação da Amazônia como dos números a respeito dos resultados que a mesma pode fornecer. Senador Siba Machado. 073
	Registra sua desaprovação quanto ao modelo de desenvolvimento pensado para a Região Amazônica. Aparte ao Senador João Capiberibe. Senadora Ana Júlia Carepa. 112
	Contribui com o discurso do Senador João Capiberibe, sobretudo pelo que está acontecendo no mundo globalizado, devido ao alto consumo de combustível que torna a atmosfera irrespirável e altera o clima. Aparte ao Senador João Capiberibe. Senador Albert...
	ESTADO DO MATO GROSSO
	Saúda Cuiabá, capital do Mato Grasso, que comemora, no dia 08 de abril, os seus 284 anos e descreve seus dados positivos e negativos. Senadora Serys Slhessarenko. 118
	ESTADO DO PIAUÍ
	Fala de alguns atrativos do Estado do Piauí, destacando sua gente. Senador Mão Santa. 134
	ESTADO DO RIO DE JANEIRO
	Manifesta preocupação com respeito ao Estado do Rio de Janeiro servir à União com tantos recursos, sendo o 2º arrecadador, e receber tão pouco do Governo Federal. Senador Marcelo Crivella. 444
	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
	Vem a Tribuna para falar de Dom Vicente Scherer, o mais destacado líder religioso do Rio Grande do Sul, cujo centenário de nascimento transcorreu no último dia 5 de fevereiro. Senador Pedro Simon. 137
	EXPORTAÇÃO
	Apresenta projeto do Prêmio Desempenho ao Exportador, que terá o mérito de incentivar e desencadear políticas públicas na esfera estadual que aumentem o volume das exportações brasileiras. Senador César Borges. 424
	FOME
	Critica o programa da área social Fome Zero, por não sair do papel e perder assim a sua credibilidade. Senador Arthur Virgílio. 083
	FUNAI
	Trata das dificuldades por que passa a Fundação nacional do Índio – FUNAI. Senador Siba Machado. 163
	GÁS CARBÔNICO
	Aborda questão do chamado “seqüestro do carbono” pelas florestas, em contrapartida com a produção de carbono pela indústria, prejudicando o balanço na equação do aquecimento global, o “efeito estufa”. Senador Eduardo Azeredo. 170
	GOVERNO FEDERAL
	Expressa sua esperança de que o Presidente Lula terá um bom desempenho, assumindo sua obrigação de governar no social e no administrativo. Senador Arthur Virgílio. 083
	Faz avaliação do desempenho do Governo Lula nestes cem primeiros dias, começando pelo índice de popularidade, de apoio nas pesquisas de opinião. Senador Aloízio Mercadante. 085
	Critica a política do Governo Lula nos seus cem primeiros dias, almejando mudança até o final do seu mandato. Senador Jorge Bornhausen. 159
	GUERRA
	Fala de audiência com o Núncio apostólico Dom Lorenzo Baldisseri, onde entregou cópia de requerimento já aprovado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com parecer favorável do Senador Tasso Jereissati, do PSDB-CE, assinado pelo própri...
	ICMS
	Aborda tema que traduz situação bastante grave para o Estado do Mato Grosso: o ICMS da energia. Senadora Serys Slhessarenko. 118
	Discursa sobre o ICMS, defendendo que o Governador do Mato Grosso deve ser advertido. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. SeNADOR Mão Santa. 120
	IGREJA
	Manifesta sua alegria com o Congresso Nacional, em especial o Senado Federal, ter adotado a pratica de realizar, anualmente, sessões solenes de homenagem à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB e à Campanha da Fraternidade. Senador Antônio...
	INCENTIVO FISCAL
	Alerta que a fragilidade da economia dos Estados não permite dar um passo em direção do incentivo fiscal. Aparte ao Senador César Borges. Senador José Agripino. 462
	INDÚSTRIA
	Trata do processo de industrialização que gerou no País a tendência à concentração regional de renda. Senador César Borges. 458
	INFRAERO
	Manifesta sua compreensão com a preocupação do Senador Eduardo Azeredo em solicitar ao Ministério da Defesa informações a respeito dos recursos utilizados na construção do Aeroporto Regional de Juiz de Fora. Senador Hélio Costa. 203
	Destaca a preocupação do Governo Itamar Franco na criação do importantíssimo pólo de desenvolvimento regional na região da Zona da Mata, um aeroporto de carga. Senador Hélio Costa. 203
	Requer que o Ministério da Defesa informe o volume de recursos aplicado na obra do Aeroporto Regional de Juiz de Fora. Senador Eduardo Azeredo. 203
	MEDIDA PROVISÓRIA
	Afirma que não concordou, à época, com o sistema adotado nas medidas provisórias. Senador José Sarney. 202
	NATUREZA
	Mostra que nenhum tipo de punição ou ação judicial podem ser usadas para minimizar ou mascarar o que está por trás de tantos desastres e crimes ambientais que já vitimaram a natureza do País. Senador Aelton Freitas. 453
	NORDESTE
	Pede iniciativa federal para que sejam feitos programas governamentais que visem dotar o Nordeste da melhoria na infra-estrutura de transporte e comunicação, de modo a tomar menor o custo de produção em sua área.S Senador César Borges. 458
	PAÍS
	Chama atenção para o avanço do País na política, na inserção internacional e no resgate de graves questões sociais. Aparte ao Senador César Borges. Senador Marco Maciel. 464
	PARECER
	Parecer nº 197, de 2003, de Plenário favorável ao Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003, com o oferecimento de 4 Emendas (proveniente da Medida Provisória nº 83, de 12 de dezembro de 2002), que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial ao...
	PARTIDO POLÍTICO
	Critica o Líder do PFL, o Senador Jorge Bornhausen, por não ficar no plenário para ouvir e debater. Senadora Ideli Salvattti. 172
	PAUTA
	Considera extremamente difícil de se trabalhar a atividade legislativa com esse regime de medidas provisórias atuais. Senador Arthur Virgílio. 201
	PESQUISA
	Manifesta seu entusiasmo com declarações feitas pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, em matéria publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, com intenções de proporcionar unidades e condições de trabalho para as instituições de pesqu...
	PETROBRÁS
	Faz apelo à alta direção da Petrobrás, para que faça constar, obrigatoriamente, do edital de licitação para a construção de novas refinarias, a procedente e patriótica exigência de que elas apresentem nunca menos de 75% de conteúdo nacional. Senador V...
	PETRÓLEO
	Faz apelo ao Governo Federal para que estude e aja imediatamente, baixando o preço do gás de cozinha e do combustível que ainda não tiveram sua redução efetivada por conta da diminuição do preço mundial do barril de petróleo. Senador Romero Jucá. 133
	PLANTIO
	Apóia o plantio de eucalipto por gerar empregos diretos e indiretos em regiões carentes, a fim de diminuir a migração para as médias e grandes cidades. Senador Eduardo Azeredo. 170
	POLÍTICA
	Testemunha a dificuldade do processo de negociação política na área parlamentar. Senador José Sarney. 202
	POLÍTICA SOCIAL
	Apóia a expansão das políticas como a Bolsa-Escola e a Renda Mínima Escolar às regiões mais carentes do País, baixando, ao mesmo tempo, o índice de miséria e de violência. Senador Ney Suassuna. 156
	POVOS INDÍGENAS
	Apresenta proposta, que teve início na Câmara dos Deputados, do Manifesto de Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas. Senador Siba Machado. 163
	Comenta programação do Encontro Nacional dos Povos Indígenas, previsto para acontecer de 25 a 30 de abril próximo. Senador Siba Machado. 163
	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
	Pronuncia sobre matéria publicada na revista Veja a qual culpa as mulheres pelo déficit da Previdência por viverem mais e se aposentarem cinco anos antes dos homens. Senadora Serys Slhessarenko. 118
	PRIVATIZAÇÃO
	Traz ao conhecimento da Casa caso particular, em Goiás, de privatização que, ao invés de atender ao interesse público, induzir o desenvolvimento humano, primar pelos princípios da livre iniciativa, gerar qualidade de serviços e trazer satisfação ao co...
	PROGRAMA SOCIAL
	Alerta que desprezar as experiências de programas que já foram testados no Governo Fernando Henrique é um retrocesso para o País, com efeitos negativos para a população mais carente. Senadora Lúcia Vânia. 433
	PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
	Projeto de Decreto Legislativo nº 172, de 2003, que aprova a Programação Monetária para o segundo trimestre de 2003. 152
	PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
	Discute Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003, proveniente da Medida Provisória nº 83, de 2002. Senador Romero Jucá. 098
	Discute Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003 Discute Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003, proveniente da Medida Provisória nº 83, de 2002. Senador Osmar Dias. 101
	Discute Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003 Discute Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2003, proveniente da Medida Provisória nº 83, de 2002. Senador  Aloízio Mercadante. 102
	PROJETO DE LEI DO SENADO

	Projeto de Lei do Senado nº 107, de 2003, que modifica os arts. 121 e 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”. Senador Paulo Paim. 090
	PROSTITUIÇÃO INFANTIL
	Aborda questão da prostituição infantil que está institucionalizada no Brasil e que é vendida no exterior com atrativo turístico. Senadora Íris de Araújo. 017
	RECURSOS NATURAIS
	Comenta desastre ambiental ocorrido no último dia 29 de março, causando danos irreparáveis aos recursos naturais dos Estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Senador Aelton Freitas. 453
	REFORMAS
	Informa que está aguardando o leque de reformas estruturais a serem propostas pelo Presidente Lula. Senador Arthur Virgílio. 173
	REFORMA AGRÁRIA
	Incentiva a reforma agrária mas sem lançar a ilusão de que é possível avançar demasiadamente sobre a agricultura produtiva brasileira. Senador Arthur Virgílio. 083
	REQUERIMENTO
	SALÁRIO MÍNIMO
	Critica a atual oposição por não ter dado um salário mínimo descente ao povo brasileiro já que ficou oito anos no poder. Senadora Ana Júlia Carepa. 171
	SAUDAÇÃO
	Saúda o Presidente Nacional do PFL, Senador Jorge Bornhausen, pelo discurso pronunciado. Senador Arthur Virgílio. 173
	SENADO FEDERAL
	Informa que a Presidência efetuará ajustes com o propósito de evitar que a Ordem do Dia continue a ser acrescida, todos os dias, dos itens anteriormente programados nessa agenda mensal. Senador José Sarney. 200
	SERVIÇO PÚBLICO
	Critica o programa de descentralização do serviço público por ter representado apenas um problema e não uma solução. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador Siba Machado. 158
	SERVIDOR PÚBLICO
	Pede que seja discutida uma política séria para o servidor público. Senador Arthur Virgílio. 173
	SOCIEDADE
	Exalta o sucesso e a importância para a sociedade de propostas como a Campanha da Fraternidade e do Mutirão Nacional para a Superação da Miséria e da Fome. Senador Antônio Carlos Valadares. 446
	SUDENE
	Critica a extinção da SUDENE por ter sido tão danosa para a região quanto a pretensa corrupção existente. Senador César Borges. 458
	SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL

	TECNOLOGIA
	Aborda o papel decisivo dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico como indutores do avanço social e econômico do País. Senador Valdir Raupp. 450
	TRABALHO
	Apóia iniciativas que têm interesse em capacitar o seu trabalhador, de forma a trair maiores e melhores investimentos de empresas interessantes em deixar de atuar nos grandes centros. Senador César Borges. 458
	TRANSCRIÇÃO
	Solicita que seja transcrito nos Anais da Casa nota oficial da Ordem dos Advogados do Brasil. Senador Eduardo Suplicy. 444
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