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econômico brasileiro. Sen. Eduardo Suplicy. 169 
 
 Considerações sobre a próxima reunião do Comitê de Política 
Monetária – Copom, e a possibilidade de queda dos juros com retomada 



 6 

do crescimento econômico do País. Sen. Paulo Hartung. 318 
 
 
 
 
EDUCAÇÃO 
 
 Expectativas diante do Plano Plurianual de Educação, sancionado 
pela Presidente da República. Sen. Ricardo Santos. 046 
 
 Exaltação das iniciativas do Governo do Estado do Tocantins na 
área educacional, com destaque para a implementação da Universidade 
Interativa e do Projeto de Educação Continuada. Sen. Eduardo Siqueira 
Campos. 054 
 
 Registro da ampliação do Programa Nacional de Bolsa-Escola, 
divulgado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Sen. José Roberto 
Arruda.  299 
 
 Anúncio, pelo Presidente da República, de modificações no 
Programa de Bolsa Escola, na Lei nº 9.533, de 1997. Sen. Eduardo 
Suplicy.  325 
 
 
ELOGIOS 
 
 Elogios à candidatura do Senador Jefferson Péres à Presidência 
do Senado. Sen. Júlio Eduardo. 074 
 
 Elogios ao programa Saúde da Família, implantado pelo Governo 
do Acre há mais de um ano. Sen. Tião Viana. 265 
 
 Elogios à atuação do Senador Antonio Carlos Magalhães na 
presidência do Senado Federal. Sen. Eduardo Suplicy. 349 
 
 
EMENDA CONSTITUCIONAL 
 
 Justificativa à apresentação de Proposta de Emenda à 
Constituição, que reduz o recesso parlamentar em 30 dias por ano. Sen. 
Maguito Vilela. 210 
 
 
ENERGIA 
 
 Realização do Programa de Eletrificação Rural do Estado de 
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Amazonas. Sen. Romero Jucá. 295 
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 Defesa da aprovação de projeto de lei que flexibiliza a liberação 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS para aquisição da 
casa própria por qualquer sistema financeiro habitacional. Sen. Carlos 
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cinco para dez anos o período para redução dos índices do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM a serem transferidos para os 
municípios que tiveram sua população reduzida segundo o último censo. 
Sen. Osmar Dias. 043 
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(FUNASA) 
 
 Premência no cumprimento de decisão judicial que determina a 
reintegração dos mata-mosquistos, pela Fundação Nacional de Saúde. 
Sen. Geraldo Cândido. 348 
 
 
HIDROVIAS 
 

Protestos contra o atraso imposto pelo Governo Federal na 
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HOMENAGEM 
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ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. Sen. José Fogaça. 357 
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ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. Sen. José Roberto 
Arruda.  359 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. Sen. Roberto Requião. 359 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. Sen. Geraldo Melo. 361 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. Sen. Bernardo Cabral. 363 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. Sen. Francelino 
Pereira.  364 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. Sen. Edison Lobão. 365 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. Sen. Pedro Piva. 366 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. Sen. Arlindo Porto. 367 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. Sen. Valmir Amaral. 367 
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 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. Sen. Mauro Miranda. 368 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. Sen. Maguito Vilela. 369 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. Sen. José Alencar. 370 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. Sen. Djalma Bessa. 371 
 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do escritor mineiro, Vivaldi 
Wenceslau Moreira. Sen. Francelino Pereira. 011 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do presidente da 
Academia Mineira de Letras, Vivaldi Moreira. Sen. Arlindo Porto. 049 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-Prefeito de 
Tartarugalzinho, Sr. Adelino Gurjão e do escritor Osvaldino Raiol. Sen. 
Sebastião Rocha. 203 
 
 
HORÁRIO DE VERÃO 
 
 Defesa do fim do horário de verão, destacando como solução para 
a demanda de energia elétrica o uso alternativo da energia solar. Sen. 
Carlos Patrocínio. 274 
 
 
(IBAMA) 
 
 Aplauso à indicação do engenheiro Hamilton Nobre Casara para a 
presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Renováveis – IBAMA. Sen. Moreira Mendes. 027 
 
 
(IBGE) 
 
 Análise do trabalho intitulado “População jovem no Brasil”, da 
série “Estudos e pesquisas” do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE. Sen. Romero Jucá. 373 
 
 
(ICMS) 
 
 Solidariedade aos trabalhadores autônomos transportadores de 
carga face ao aumento do ICMS sobre combustíveis adotado pelo governo 
do Estado de Goiás. Sen. Mauro Miranda. 163 
 
 
IMPRENSA 
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 Transcrição do artigo do jornalista Elio Gaspari, publicado no 
jornal Folha de S. Paulo, intitulado “Jefferson Péres é perigoso. É um 
homem decente”. Sen. Júlio Eduardo. 145 
 
 Homenagem ao jornal Correio do Estado, do Mato Grosso do 
Sul, pelo transcurso de seu 47º aniversário de fundação. Sen. Ramez 
Tebet.  224 
 
 Concordância com o teor do artigo da jornalista Dora Kramer, na 
coluna “Coisas da Política”, na edição de hoje, do Jornal do Brasil, no 
qual critica a utilização de grampo telefônico nas dependências do 
Congresso Nacional. Sen. Roberto Freire. 335 
 
 
IMPUNIDADE 
 
 Indignação com a impunidade em episódio que culminou com a 
morte de cadete em treinamento militar. Sen. Geraldo Cândido. 240 
 
 
INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
 
 Necessidade de apoio do governo federal ao desenvolvimento da 
indústria cinematográfica nacional. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 211 
 
 
(INSS) 
 
 Satisfação com a conquista dos beneficiários do INSS, 
proporcionada com a sanção da Lei nº 10.099, de 2000, que dispensa da 
exigência de precatórios judiciários para recebimento de benefícios 
concedidos judicialmente no valor de até R$5.180,25. Sen. Luiz Pontes. 254 
 
 
JAPÃO 
 
 Considerações sobre o Movimento dos Focolares, da 1ª 
Conferência Juvenil para o Futuro realizada no Japão. Sen. Ademir 
Andrade. 207 
 
 
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
 
 Preocupação de S. Ex.ª com o processo de adequação do Estado 
do Tocantins aos limites de gastos públicos, nos termos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 167 
 
 Justificativas à apresentação de requerimento de retirada de 
projeto de lei, de sua autoria, sobre a regulamentação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, visando uniformizar mandatos dos dirigentes do 
Poder Judiciário com o exercício financeiro. Sen. Lúcio Alcântara. 235 
 
 
MEDICAMENTOS 



 11 

 
 Satisfação com a criação da FARMATINS – Fábrica de 
Medicamentos do Tocantins, uma iniciativa do governo daquele Estado no 
sentido de proporcionar à população de baixa renda medicamentos mais 
acessíveis. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 258 
 
 
MEDIDA PROVISÓRIA 
 
 Elogios à atitude dos presidentes do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados de incluir na pauta da convocação extraordinária do 
Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição nº 472, de 
1997, que regulamenta o uso de medidas provisórias pelo Presidente da 
República. Sen. Lúcio Alcântara. 008 
 
 
(MERCOSUL) 
 
 Considerações sobre o conflito comercial entre Brasil e Canadá e 
a necessidade de reavaliação do Mercosul. Sen. Paulo Hartung. 295 
 
 
(MME) 
 
 Defesa da vinculação da TVE e da Rádio MEC ao Ministério da 
Educação ou ao Ministério da Cultura. Sen. Roberto Saturnino. 088 
 
 Análise do Balanço Energético Nacional – BEN 2000, elaborado 
pelo Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético, do Ministério 
de Minas e Energia. Sen. Romero Jucá. 255 
 
 
(MPF) 
 
 Aplauso à atuação do Governo no episódio relativo à edição da 
Medida Provisória nº 2.088-35, que prevê penalidades aos procuradores 
do Ministério Público Federal. Sen. Bello Parga. 103 
 
 
(MRE) 
 
 Justificativa à apresentação de Requerimento de Convocação do 
Ministro Celso Lafer, das Relações Exteriores, para prestar 
esclarecimentos sobre o contencioso Brasil x Canadá. Sen. Paulo Hartung. 173 
 
 Expectativa quanto ao comparecimento a esta Casa do Ministro 
das Relações Exteriores, Sr. Celso Lafer. Sen. Paulo Hartung. 295 
 
 
(MS) 
 
 Considerações sobre a evolução da Aids no Brasil, conforme 
relatório elaborado pela Coordenação Nacional de DST e Aids, da 
Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde. Sen. Romero 
Jucá.  055 
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 Solicitação ao governo federal para exclusão do Estado de Mato 
Grosso do Sul como zona de risco de febre aftosa. Sen. Ramez Tebet. 139 
 
 Importância da parceria do Governo do Acre com o Ministério da 
Saúde. Sen. Tião Viana. 265 
 
 
OFÍCIO 
 
 Leitura do Ofício nº 60/2001, solicitando o comparecimento do 
Presidente da República, no Congresso Nacional, para esclarecimentos 
sobre o Plano de Governo de 2001. Sen. Eduardo Suplicy. 399 
 
 
ORÇAMENTO 
 
 Críticas pelo desequilíbrio orçamentário dos países com regimes 
neoliberais, sustentando a impossibilidade do pagamento da dívida externa 
pelo Governo brasileiro. Sen. Lauro Campos. 283 
 
 
(PA) 
 
 Preocupação com a dengue na região de Tucuruí – PA. Sen. 
Ademir Andrade. 268 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 1, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 1998 (nº 1.668/96, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o 
Título XI do Código Penal, que trata dos crimes contra a Administração 
Pública. Sen. Bernardo Cabral. 059 
 
 Parecer nº 2, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2000 (nº 3.434/97, 
na Casa de origem), que altera a redação do art. 41 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 
1993 (estabelecendo que a autoridade ou servidor público que infringir ou 
der causa, diretamente, a infração da Lei Orgânica da Seguridade Social 
ou do seu regulamento, incidirá nas penalidades nela previstas). Sen. José 
Fogaça.  221 
 
 Parecer nº 3, de 2001 – Comissão Diretora, que dá Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 1998. Sen. Carlos 
Patrocínio. 237 
 
 Parecer nº 4, de 2001, da Comissão Diretora do Senado Federal, 
sobre o Requerimento nº 668, de 2000, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, que solicita informações ao Senhor Ministro das Comunicações 
objetivando esclarecer questões levantadas pelo Relatório da Ouvidoria da 
Agência Nacional de Telecomunicações, referente ao período 
compreendido entre 10 de agosto de 1999 e 31 de março de 2000. Sen. 
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Casildo Maldaner. 239 
 
 Parecer nº 6, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2000. 
Sen. Geraldo Melo.  347 
 
POLÍTICA 
 
 
 Registro da reunião da bancada do PMDB, que confirmou a 
unidade de seus membros na escolha do Senador Jader Barbalho para 
representar o partido na disputa pela presidência do Senado. Sen. Ney 
Suassuna. 050 
 
 Registro da viagem de S. Ex.ª em caravana pelo País, visando 
aferir o crescimento do Partido Verde no território nacional e destacando 
os trabalhos realizados pela comunidade ambientalista. Sen. Júlio 
Eduardo. 074 
 
 Satisfação com a integração do Partido Popular Socialista ao 
Bloco de Oposição no Senado Federal. Sen. Heloísa Helena. 307 
 
 
PECUÁRIA 
 
 Aplausos ao requerimento de iniciativa do Senador Paulo Hartung, 
que solicita a convocação do Ministro das Relações Exteriores, Celso 
Lafer, para prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial à carne 
bovina brasileira. Sen. Carlos Patrocínio. 148 
 
 Justificativa à apresentação de Requerimento de convocação dos 
Ministros Pratini de Moraes, da Agricultura, e Celso Lafer, das Relações 
Exteriores, para expor as providências adotadas pelo Brasil frente à 
proibição de importação de carne brasileira por parte dos países 
integrantes do Nafta. Sen. Osmar Dias. 159 
 
 Abordagem sobre o embargo do Canadá, Estados Unidos da 
América e México à importação de carne brasileira. Sen. Osmar Dias. 180 
 
 Apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso para cobrar 
explicações ao governo do Canadá sobre a proibição de importação de 
carne bovina brasileira. Sen. Íris Rezende. 227 
 
 Considerações sobre a restrição à carne bovina brasileira como 
retaliação originada por disputas comerciais na comunidade internacional. 
Sen. Maguito Vilela. 247 
 
 Alerta sobre a necessidade de criação de mecanismos de defesa 
dos interesses nacionais, por ocasião da retaliação comercial imposta à 
carne brasileira pelo Canadá. Sen. Ramez Tebet. 303 
 
 
(PET) 
 
 Defesa do Programa Especial de Treinamento – PET, face ao 
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processo de desmonte do programa, iniciado por órgãos vinculados ao 
Ministério da Educação. Sen. Romeu Tuma. 097 
 
 
(PETROBRÁS) 
 
 Repercussão econômica para o Estado do Espírito Santo com a 
privatização da FAFEN – Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da 
Petrobrás. Sen. José Eduardo Dutra. 244 
 
 
POBREZA 
 
 Considerações sobre o aumento da pobreza no País e no mundo, 
enaltecendo a importância do Fórum Social Mundial de Porto Alegre – RS. 
Sen. Carlos Patrocínio. 089 
 
 
POLÍCIA 
 
 Solicitação ao Ministro da Justiça de providências no estado de 
Roraima, tendo em vista notícia veiculada sobre treinamento de policiais 
militares por traficantes. Sen. Romero Jucá. 198 
 
 
(PR) 
 
 Denúncia grave de desvio de verbas por três administrações 
consecutivas de Maringá, Estado do Paraná. Sen. Roberto Requião. 024 
 

Anúncio da apresentação de projeto de Resolução que institui o 
Prêmio João Calmon, destinado aos Prefeitos que conseguirem altos 
índices de freqüência escolar. Sen. José Roberto Arruda. 299 
 
 
PRÊMIO NOBEL DA PAZ 
 
 Satisfação com a indicação da Pastoral da Criança da CNBB, para 
receber o Prêmio Nobel da Paz. Sen. Paulo Hartung. 154 
 
 
PREOCUPAÇÃO 
 
 Preocupação com o surto de dengue averiguado no Estado. Sen. 
Geraldo Cândido. 240 
 
 Preocupação com a iminência de uma epidemia de dengue na 
cidade do Rio de Janeiro. Sen. Geraldo Cândido. 348 
 
 
PRIVATIZAÇÃO 
 
 Críticas à decisão do Governo Federal que pretende privatizar 
parte da Eletronorte, conseqüentemente, a Hidrelétrica de Tucuruí. Sen. 
Ademir Andrade. 268 
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PROGRAMA RENDA MÍNIMA 
 
 Regozijo pelo anúncio da ampliação do Programa de Renda 
Mínima vinculado à educação, a partir da utilização de recursos do Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza. Sen. Lúcio Alcântara. 292 
 
 
PROJETO 
 
 Defesa de um projeto de desenvolvimento para o Pantanal mato-
grossense. Sen. Ramez Tebet. 303 
 
 
PROJETO SIVAM 
 
 Comentários sobre requerimento de informações encaminhado ao 
Ministro da Defesa, referente à participação da empresa Bombardier e 
suas subsidiárias no Projeto Sivam. Sen. Geraldo Melo. 300 
 
 
PRONUNCIAMENTO 
 
 Pronunciamento inaugural de S. Ex.ª., salientando a preocupação 
com a má distribuição de rendas no país. Sen. Tasso Rosado. 052 
 
 
REFLEXÃO 
 
 Reflexão sobre as causas das tragédias ocorridas no estádio de 
São Januário, na queima de fogos e no estúdio do programa Xuxa Park, no 
Rio de Janeiro. Sen. Geraldo Cândido. 240 
 
 
REFORMA AGRÁRIA 
 
 Considerações sobre o processo de concentração fundiária no 
País. Sen. Carlos Patrocínio. 379 
 
 
REGIÃO AMAZÔNICA 
 
 Defesa da soberania brasileira sobre a Amazônia, em 
contrapartida ao movimento de internacionalização daquela área. Sen. 
Mozarildo Cavalcanti. 162 
 
 Reflexões sobre o desenvolvimento racional da Amazônia. Sen. 
Mozarildo Cavalcanti. 319 
 
 
RELATÓRIO 
 
 Relatório da viagem oficial de S. Ex.ª a Líbia. Sen. Ney Suassuna. 050 
 
 Relatório da visita feita ontem, em São Paulo, ao Senador José 
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Sarney, submetido a procedimento cirúrgico. Sen. Eduardo Suplicy. 165 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 7, de 2001, solicitando a convocação do Ministro 
da Agricultura e do Abastecimento, a fim de prestar informações sobre o 
embargo comercial adotado pelo Canadá, Estados Unidos da América e 
México contra o rebanho bovino nacional. Sen. Osmar Dias. 007 
 
 Requerimento nº 1, de 2001, solicitando homenagens de pesar 
pelo falecimento do Sr. Vivaldi Moreira, ocorrido no último dia 26 do 
corrente, em Belo Horizonte/MG. Sen. Antônio Carlos Magalhães. 024 
 
 Requerimento nº 2, de 2001, solicitando providências para 
identificação do beneficiário de cheque emitido pela Prefeitura Municipal de 
Maringá e depositado em nome do Instituto de Providência dos 
Congressistas, conforme apuração do Ministério Público do Estado do 
Paraná.Sen. Roberto Requião. 065 
 
 Requerimento nº 3, de 2001, solicitando homenagens de pesar 
pelo falecimento do Prefeito Municipal da cidade de Senador Guiomard, no 
Estado do Acre, Sr. Manoel Gomes Socorro da Silva, ocorrido na última 
quarta-feira. Sen. Nabor Júnior. 072 
 
 Requerimento nº 4, de 2001, solicitando homenagem de pesar 
pelo falecimento do ex-Prefeito do Município de Tartarugalzinho, no Estado 
do Amapá, Sr. Adelino Gurjão, ocorrido no dia 20 de janeiro de 2001. Sen. 
Sebastião Rocha. 073 
 
 Requerimento nº 5, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado dos 
Transportes as informações que menciona. Sen. Ademir Andrade. 074 
 
 Requerimento nº 6, de 2001, solicitando a convocação do Ministro 
das Relações Exteriores, para, perante o Plenário desta Casa, prestar 
esclarecimentos sobre o embargo comercial canadense à carne bovina 
brasileira, bem como, sobre o impasse entre Brasil e Canadá, envolvendo 
subsídios do governo canadense ao setor de aviação. Sen. Paulo Hartung. 148 
 
 Requerimento nº 9, de 2001, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 103, de 2000 (nº 3.434/97, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera a redação do art. 41 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 8.620, de 5 de 
janeiro de 1993. Sen. Edison Lobão. 236 
 
 Requerimento nº 10, de 2001, solicitando Votos de Pesar pelo 
falecimento do cientista político, escritor e filósofo amapaense, Osvaldino 
Raiol, ocorrido no dia 1º de fevereiro último. Sen. Sebastião Rocha. 252 
 
 Requerimento nº 11, de 2001, solicitando ao Ministro dos 
Transportes as informações que menciona. Sen. Carlos Wilson. 252 
 
 Requerimento nº 12, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Defesa as informações que menciona. Sen. Geraldo Melo. 288 
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 Requerimento nº 13, de 2001, solicitando homenagens de pesar 
pelo falecimento do Jornalista, Advogado e ex-Dirigente do PSB, José 
Rosa de Oliveira Neto, do Estado de Sergipe, ocorrido em 12 do corrente. 
Sen. José Eduardo Dutra. 325 
 
 Requerimento nº 14, de 2001, solicitando ao Ministro do Trabalho 
e Emprego as informações que menciona. Sen. Roberto Requião. 341 
 
 Requerimento Nº 14-A, de 2001, solicitando a retirada, em caráter 
definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 276, de 2000 – Complementar, 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, para 
uniformizar os mandatos dos dirigentes de órgãos do Poder Judiciário com 
o exercício financeiro. Sen. Lúcio Alcântara. 372 
 
 
RESPOSTA 
 
 Resposta ao Sr. Eduardo Suplicy, destacando sua exemplar 
atuação como parlamentar. Sen. Antônio Carlos Magalhães. 353 
 
 
RIO SÃO FRANCISCO 
 
 Apoio à busca de uma solução definitiva para o projeto de 
transposição das águas do rio São Francisco. Sen. Ney Suassuna. 338 
 
 
(RJ) 
 
 Votos de plena recuperação ao cantor e compositor do conjunto 
Paralamas do Sucesso, Herbert Vianna, acidentado ontem no Rio de 
Janeiro. Sen. Eduardo Suplicy. 153 
 
 
RODOVIA 
 
 Precariedade das rodovias brasileiras, em especial no Estado do 
Piauí. Sen. Freitas Neto. 093 
 
 Recebimento de expediente do Ministro dos Transportes, Eliseu 
Padilha, acerca das providências para amenizar os problemas nas 
estradas federais. Sen. Freitas Neto. 093 
 
 Premência na liberação de verbas destinadas à duplicação de 
Rodovias Federais no Estado de Goiás – BR 153, 365, 050 e 060. Sen. 
Mauro Miranda. 314 
 
 
(RR) 
 
 Críticas a ação de algumas ONG, envolvidas em irregularidades 
na compra de terras indígenas no Estado de Roraima. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti. 079 
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SANÇÃO 
 
 Satisfação pela sanção da lei que trata dos Fundos 
Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro – Oeste. Sen. Ramez Tebet. 034 
 
 
SAUDAÇÃO 
 
 Saudações ao Senador Tasso Rosado. Sen. Juvêncio da 
Fonseca. 054 
 
 Saudação de despedida ao Senador Júlio Eduardo e de boas-
vindas à Senadora Marina Silva. Sen. Heloísa Helena. 251 
 
 
SAÚDE 
 
 Inovação da iniciativa da formação de profissionais de saúde, com 
a implantação de cursos de pós-graduação no Acre. Sen. Tião Viana. 265 
 
 
SENADO FEDERAL 
 
 Censura pública ao Procurador Geral da União, Sr. Geraldo 
Brindeiro, acerca de ausência de resposta ao Poder Legislativo e de 
providências referentes a documentos enviados pelo Conselho de Ética do 
Senado Federal relativos aos Srs. Antônio Carlos Magalhães e Jader 
Barbalho. Sen. Antônio Carlos Magalhães. 133 
 
 Balanço da atuação parlamentar de S. Ex.ª por ocasião de sua 
despedida do Senado Federal. Sen. Júlio Eduardo. 142 
 
 Sugestões aos candidatos à Presidência do Senado Federal. 169 
 
 Apelo aos candidatos à Presidência do Senado Federal para que 
compareçam ao Plenário para expor suas propostas, a exemplo do que fez 
o Senador Jefferson Péres, candidato do Bloco de Oposição. Sen. 
Eduardo Suplicy. 349 
 
 
SESSÃO SOLENE 
 
 Registro da realização de sessão solene na Câmara dos 
Deputados, ontem, em homenagem ao Dia do Aposentado. Sen. Romero 
Jucá.  285 
 
 
SIDERURGIA 
 
 Análise da produção siderúrgica brasileira e das restrições norte-
americanas à importação do aço brasileiro. Sen. Ricardo Santos. 252 
 
 
SIGILO BANCÁRIO 
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 Defesa da possibilidade da quebra administrativa do sigilo 
bancário. Sen. Eduardo Suplicy. 165 
 
 
SOLIDARIEDADE 
 
 Manifestação de solidariedade à família do delegado Oscar de 
Matos Neto, falecido no último dia 5, em São Paulo. Sen. Romeu Tuma. 242 
 
 
(SP) 
 
 Realização, entre 16 e 19 de janeiro último, da 28ª edição da 
Couromoda, em São Paulo. Sen. Romeu Tuma. 312 
 
 
SUCESSÃO 
 
 Desmentindo à notícia veiculada na imprensa sobre supostos 
entendimentos seus com senadores da oposição visando sua sucessão. 
Sen. Antônio Carlos Magalhães. 348 
 
 
(SUDENE) 
 
 Preocupação de S. Ex. com a possível extinção da Sudene. Sen. 
Maria do Carmo Alves. 014 
 
 Apelo ao Ministro do Planejamento para que repasse os recursos 
necessários à Sudene, possibilitando a distribuição de água às regiões 
atingidas pela seca. Sen. Ney Suassuna. 338 
 
 
(TO) 
 
 Referências às excepcionais condições de paisagem encontradas 
no Estado de Tocantins para realização de filmes. Sen. Eduardo Siqueira 
Campos. 211 
 
 Cumprimentos à Prefeita de Palmas – TO, Sr.ª Nilmar Gavino 
Ruiz, pelo trabalho desenvolvido em prol da infância e juventude. Sen. 
Eduardo Siqueira Campos. 315 
 
 
TRANSNORDERSTINA 
 
 Justificativas à apresentação de requerimento de informações ao 
Ministro dos Transportes sobre a privatização da ferrovia Transnordestina. 
Sen. Carlos Wilson. 251 
 
 
(UFAL) 
 
 Parabeniza os 40 anos da Universidade Federal de Alagoas – 
UFAL, transcorrido no dia 25 de janeiro. Sen. Renan Calheiros. 212 
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VIOLÊNCIA 
 
 Considerações sobre a escalada da violência no Brasil. Sen. 
Romeu Tuma. 242 
 



Ata da 1ª Sessão Não De li be ra ti va
em 30 de janeiro de 2001

4ª Sessão Legislativa Extraordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Anto nio Car los Ma ga lhães, Ge ral do Melo, Car los Pa tro cí nio
Ade mir Andra de, Edu ar do Si que i ra Cam pos e Ju vên cio da Fon se ca

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Ha -
ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Jef fer -
son Pé res, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 5, DE 2001

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
15 a 24 de ja ne i ro de 2001, para re a li zar vi si ta de tra -
ba lho à Co réia do Sul, Indo né sia e Ti mor Les te.

As vi si tas à Co réia do Sul e à Indo né sia de ve rão
as si na lar o re no va do in te res se bra si le i ro em apro fun -
dar os la ços de co o pe ra ção e ami za de com aque les
pa í ses. A vi si ta ao Ti mor Les te visa a re i te rar o com -
pro mis so do Go ver no e da so ci e da de bra si le i ra em
apo i ar o pro ces so de re cons tru ção e de pre pa ra ção
para a in de pen dên cia do Ti mor Les te.

Bra sí lia, 11 de ja ne i ro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Res ti tu in do au tó gra fos de pro je tos de lei san ci o -
na dos.

Nº 6, de 2001 (nº 1.874/2000, na ori gem), de 18
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 29, de 2000-CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor da Jus ti ça do Dis tri to Fe de -
ral e dos Ter ri tó ri os e da Jus ti ça Ele i to ral, cré di to es -
pe ci al no va lor glo bal de dois mi lhões, qui nhen tos e
trin ta e cin co mil, qui nhen tos e ses sen ta e seis re a is,

para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 10.076, de 18 de de zem bro de 2000.

Nº 7, de 2001 (nº 1.877/2000, na ori gem), de 18
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 89, de 2000-CN, que abre ao Orça men to Fis -
cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec -
no lo gia, cré di to es pe ci al o va lor de cin qüen ta e dois mi -
lhões, cen to e vin te e nove mil e qui nhen tos re a is, para
os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.079, de 18 de de zem bro de 2000.

Nº 8, de 2001 (nº 1.879/2000, na ori gem), de 18
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 108, de 2000-CN, que abre aos Orça men tos
Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do
Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, cré di to su ple men -
tar no va lor de doze mi lhões, qui nhen tos e tre ze mil e
se te cen tos re a is, para re for ço de do ta ções con sig na -
das nos vi gen tes or ça men tos, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.081, de 18 de de zem bro de 2000.

Nº 9, de 2001 (nº 1.880/2000, na ori gem), de 18
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 109, de 2000-CN, que abre aos Orça men tos
Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, cré di to
su ple men tar no va lor de sete mi lhões, qui nhen tos e
trin ta e sete mil re a is, para re for ço de do ta ções con sig -
na das nos vi gen tes or ça men tos, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.082, de 18 de de zem bro de 2000.

Nº 10, de 2001 (nº 1.881/2000, na ori gem), de
18 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 111, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor de Encar gos Fi nan -
ce i ros da União, cré di to su ple men tar no va lor de du -
zen tos e qua ren ta e nove mi lhões, tre zen tos e qua -
ren ta e nove mil re a is, para re for ço de do ta ções con -
sig na das no vi gen te or ça men to, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.083, de 18 de de zem bro de
2000.

Nº 11, de 2001 (nº 1.882/2000, na ori gem), de
18 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 114, de 2000-CN, que abre ao Orça -
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men to da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do
Mi nis té rio da Sa ú de, cré di to su ple men tar no va lor de
qua tro cen tos e vin te e três mi lhões, se is cen tos e vin te 
mil re a is, para re for ço de do ta ções con sig na das no vi -
gen te or ça men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.084, de 18 de de zem bro de 2000.

Nº 12, de 2001 (nº 1.883/2000, na ori gem), de
18 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 126, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor da Jus ti ça do Tra ba -
lho, cré di to su ple men tar no va lor de oi to cen tos e qua -
ren ta e sete mil, qua tro cen tos e vin te e três re a is, para 
re for ço de do ta ções con sig na das no vi gen te or ça -
men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.085,
de 18 de de zem bro de 2000.

Nº 13, de 2001 (nº 1.884/2000, na ori gem), de
18 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 125, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor de di ver sos Órgãos
do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co da União,
cré di to su ple men tar no va lor de qui nhen tos e vin te e
nove mi lhões, qui nhen tos e no ven ta e oito mil, cen to e 
qua tro re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do
e trans for ma do na Lei nº 10.086, de 18 de de zem bro
de 2000.

Nº 14, de 2001 (nº 1.886/2000, na ori gem), de 19
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 61, de 2000-CN, que abre ao Orça men to de
Inves ti men to, para 2000, em fa vor de di ver sas em pre -
sas do Gru po Ele tro brás, cré di to su ple men tar no va lor
to tal de qui nhen tos e vin te e seis mi lhões, se is cen tos e
no ven ta e qua tro mil, se te cen tos e se ten ta e seis re a is,
e re duz o Orça men to de Inves ti men to, de di ver sas em -
pre sas do mes mo Gru po, no va lor glo bal de qua tro cen -
tos e cin qüen ta e qua tro mi lhões, qua tro cen tos e nove
mil, no ve cen tos e ses sen ta e sete re a is, para os fins
que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.087, de 19 de de zem bro de 2000.

Nº 15, de 2001 (nº 1.887/2000, na ori gem), de
19 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 62, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to de Inves ti men to para 2000, em fa vor de di ver sas
em pre sas do Gru po Ele tro brás, cré di to es pe ci al o va -
lor to tal de trin ta e cin co mi lhões, oi to cen tos e vin te e
cin co mil, qui nhen tos e no ven ta e dois re a is, para os
fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei 
nº 10.088, de 19 de de zem bro de 2000.

Nº 16, de 2001 (nº 1.888/2000, na ori gem), de
19 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 63, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to de Inves ti men to, para 2000, em fa vor do Ban co da

Ama zô nia S. A. e do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al, cré di to es pe ci al no va lor
de seis mi lhões, du zen tos e oi ten ta e um mil re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 10.089, de 19 de de zem bro de 2000.

Nº 17, de 2001 (nº 1.889/2000, na ori gem), de
19 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 65, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis -
té rio da Sa ú de, cré di to su ple men tar no va lor de du -
zen tos e qua ren ta mi lhões, du zen tos e cin qüen ta mil
re a is, para re for ço de do ta ções con sig na das no vi -
gen te or ça men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.090, de 19 de de zem bro de 2000.

Nº 18, de 2001 (nº 1.890/2000, na ori gem), de
19 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 77, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Agri cul -
tu ra e do Abas te ci men to e de Ope ra ções Ofi ci a is de
Cré di to, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de vin te
mi lhões de re a is, para re for ço de do ta ções or ça men -
tá ri as con sig na das no vi gen te or ça men to, san ci o na -
do e trans for ma do na Lei nº 10.091, de 19 de de zem -
bro de 2000.

Nº 19, de 2001 (nº 1.891/2000, na ori gem), de
19 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 90, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo, cré di to su -
ple men tar no va lor de de zes se te mi lhões, qua tro cen -
tos e no ven ta e cin co mil, no ve cen tos cin qüen ta re a is, 
para re for ço de do ta ções cons tan tes dos or ça men tos
vi gen tes, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.092, de 19 de de zem bro de 2000.

Nº 20, de 2001 (nº 1.892/2000, na ori gem), de 19
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 96, de 2000-CN, que abre ao Orça men to da
Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor Tri bu nal de Con -
tas da União, cré di to su ple men tar no va lor de um mi -
lhão e qui nhen tos mil re a is, para re for ço de do ta ção
cons tan te do or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.093, de 19 de de zem bro de 2000.

Nº 21, de 2001 (nº 1.893/2000, na ori gem), de
19 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 101, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or e do Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, cré di to su ple men tar no va lor
glo bal de vin te e nove mi lhões e três mil re a is, para re -
for ço de do ta ções con sig na das nos vi gen tes or ça -
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men tos, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.094,
de 19 de de zem bro de 2000.

Nº 22, de 2001 (nº 1.894/2000, na ori gem), de
19 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 102, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor do Mi nis té rio da Edu ca ção, cré di to su ple men tar
no va lor de trin ta e três mi lhões, se is cen tos e de zes -
se is mil, tre zen tos e oi ten ta e um re a is, para re for çar
do ta ções cons tan tes dos or ça men tos vi gen tes, san ci -
o na do e trans for ma do na Lei nº 10.095, de 19 de de -
zem bro de 2000.

Nº 23, de 2001 (nº 1.895/2000, na ori gem), de
19 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 106, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal, cré di to es pe ci al no va lor de doze mi -
lhões, se te cen tos e qua ren ta mil re a is, para os fins
que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.096, de 19 de de zem bro de 2000.

Nº 24, de 2001 (nº 1.900/2000, na ori gem), de
19 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 34, de 1999 (nº 4.767/98, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú -
bli ca, que es ta be le ce nor mas ge ra is e cri té ri os bá si -
cos para a pro mo ção da aces si bi li da de das pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia ou com mo bi li da de re du zi -
da, e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.098, de 19 de zem bro de 2000.

Nº 25, de 2001 (nº 1.901/2000, na ori gem), de
19 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 39, de 2000 (nº 637/95, na
Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 8.213, de 24 de
ju lho de 1991, re gu la men tan do o dis pos to no § 3º do
art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral, de fi nin do obri ga -
ções de pe que no va lor para a Pre vi dên cia So ci al,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.099, de 19
de zem bro de 2000.

Nº 26, de 2001 (nº 1.903/2000, na ori gem), de
19 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 135, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor de di ver sos Órgãos do Po der Ju di ciá rio e do Mi -
nis té rio Pú bli co da União, cré di to su ple men tar no va -
lor glo bal de cen to e trin ta e seis mi lhões, du zen tos e
qua ren ta e três mil, cen to e qua ren ta e seis re a is, para 
re for ço de do ta ções con sig na das nos or ça men tos vi -
gen tes, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.100,
de 19 de de zem bro de 2000.

Nº 27, de 2001 (nº 1.907/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -

je to de Lei nº 46, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor de di ver sos Órgãos do Po der Exe cu ti vo, cré di to
su ple men tar no va lor glo bal de oito mi lhões, oi to cen -
tos e de zes se is mil, no ve cen tos e trin ta e um re a is,
para re for ço de do ta ções con sig na das nos or ça men -
tos vi gen tes, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.102, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 28, de 2001 (nº 1.908/2000, na ori gem), de 21
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 47, de 2000-CN, que abre ao Orça men to Fis -
cal da União, em fa vor do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, 
cré di to es pe ci al no va lor de cen to e dez mil re a is, para
os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.103, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 29, de 2001 (nº 1.909/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 48, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Edu ca -
ção, cré di to su ple men tar no va lor de tre zen tos e trin ta
e três mi lhões, qui nhen tos e vin te mil e qua tro cen tos
re a is, para re for ço de do ta ções con sig na das no vi -
gen te or ça men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.104, de 21 de de zem bro de 2000. 

Nº 30, de 2001 (nº 1.910/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 50, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor do Mi nis té rio da Edu ca ção, cré di to su ple men tar
no va lor de tre zen tos e dois mi lhões, se te cen tos e
qua tro mil, se is cen tos e qua tro re a is para re for çar do -
ta ções cons tan tes dos or ça men tos vi gen tes, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.105, de 21 de de -
zem bro de 2000.

Nº 31, de 2001 (nº 1.911/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 51, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Fa zen da, 
cré di to su ple men tar no va lor de du zen tos e se ten ta e
três mi lhões, qua tro cen tos e se ten ta e oito mil re a is,
para re for ço de do ta ções con sig na das no vi gen te or -
ça men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.106, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 32, de 2001 (nº 1.912/2000, na ori gem), de 21
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 54, de 2000-CN, que abre ao Orça men to Fis -
cal da União, em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca e
do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to es pe ci al no va lor 
glo bal de um mi lhão, tre zen tos e qua ren ta mil re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 10.107, de 21 de de zem bro de 2000.
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Nº 33, de 2001 (nº 1.913/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 55, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to su ple -
men tar no va lor de quin ze mi lhões, tre zen tos e trin ta e 
nove mil, du zen tos e tre ze re a is, para re for ço de do ta -
ções con sig na das nos or ça men tos vi gen tes, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.108, de 21 de de -
zem bro de 2000.

Nº 34, de 2001 (nº 1.914/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 57, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Cul tu ra,
cré di to es pe ci al no va lor de nove mi lhões, cen to e cin -
qüen ta e seis mil, du zen tos e no ven ta e sete re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 10.109, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 35, de 2001 (nº 1.915/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 58, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Cul tu ra,
cré di to su ple men tar no va lor de qua tor ze mi lhões, oi -
to cen tos e no ven ta e qua tro mil, se is cen tos e trin ta e
um re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes do or -
ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.110, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 36, de 2001 (nº 1.916/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 59, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to de Inves ti men to, em fa vor da Empre sa de Pro ces -
sa men to de Da dos da Pre vi dên cia So ci al Da ta prev,
cré di to su ple men tar no va lor to tal de vin te e dois mi -
lhões e cem mil re a is, para os fins que es pe ci fi ca,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.111, de 21 de 
de zem bro de 2000.

Nº 37, de 2001 (nº 1.917/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 64, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to de Inves ti men to para 2000, em fa vor de di ver sas
em pre sas, cré di to es pe ci al no va lor de qua tor ze mi -
lhões, du zen tos e de zes se te mil, qui nhen tos e qua -
ren ta e nove re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.112, de 21 de de -
zem bro de 2000.

Nº 38, de 2001 (nº 1.918/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 66, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa,
cré di to su ple men tar no va lor de qua tro cen tos e de ze -
no ve mi lhões e tre zen tos mil re a is, para re for ço de do -

ta ções cons tan tes do or ça men to vi gen te, san ci o na do
e trans for ma do na Lei nº 10.113, de 21 de de zem bro
de 2000.

Nº 39, de 2001 (nº 1.919/2000, na ori gem), de 21
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 71, de 2000-CN, que abre ao Orça men to Fis -
cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Edu ca ção, cré -
di to su ple men tar no va lor de ses sen ta e qua tro mi -
lhões, du zen tos e no ven ta e dois mil, qua tro cen tos e
se ten ta e nove re a is, para re for ço de do ta ções con sig -
na das no vi gen te or ça men to, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.114, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 40, de 2001 (nº 1.920/2000, na ori gem), de 21
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 80, de 2000-CN, que abre aos Orça men tos
Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do
Mi nis té rio da Jus ti ça, cré di to su ple men tar no va lor de
vin te e cin co mi lhões, qua tro cen tos e cin qüen ta e oito
mil re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes dos or -
ça men tos vi gen tes, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.115, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 41, de 2001 (nº 1.921/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 82, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa,
cré di to su ple men tar no va lor de vin te e sete mi lhões e
se te cen tos mil re a is, para re for ço de do ta ções cons -
tan tes do or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.116, de 21 de de zem bro de 2000. 

Nº 42, de 2001 (nº 1.922/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 83, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to su ple men tar no
va lor de cen to e ses sen ta mi lhões, ses sen ta mil e oi -
to cen tos e vin te e nove re a is, para re for ço de do ta -
ções cons tan tes dos or ça men tos vi gen tes, san ci o na -
do e trans for ma do na Lei nº 10.117, de 21 de de zem -
bro de 2000. 

Nº 43, de 2001 (nº 1.923/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 84, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Jus ti ça,
cré di to su ple men tar no va lor de cin qüen ta e oito mi -
lhões, oi to cen tos e oi ten ta mil re a is, para re for ço de
do ta ções cons tan tes do or ça men to vi gen te, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.118, de 21 de de -
zem bro de 2000.

Nº 44, de 2001 (nº 1.925/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 87, de 2000-CN, que abre as Orça men to 
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de Inves ti men to, em fa vor da BB-TUR Vi a gens e Tu -
ris mo Ltda., cré di to su ple men tar no va lor to tal de du -
zen tos mil re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.120, de 21 de de -
zem bro de 2000.

Nº 45, de 2001 (nº 1.926/2000, na ori gem), de 21
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 88, de 2000-CN, que abre ao Orça men to de
Inves ti men to para 2000, em fa vor de di ver sas em pre -
sas do Gru po Pe tro brás, cré di to su ple men tar no va lor
to tal de dois bi lhões, se te cen tos e ses sen ta e oito mi -
lhões, no ve cen tos e nove mil, qua tro cen tos e trin ta e
seis re a is, e re duz o Orça men to de Inves ti men to das
mes mas em pre sas no va lor glo bal de no ve cen tos e
cin qüen ta e nove mi lhões, se te cen tos e cin qüen ta e
um mil, qua tro cen tos e ses sen ta e oito re a is, para os
fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.121, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 46, de 2001 (nº 1.927/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 92, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to de Inves ti men to, para 2000, em fa vor de di ver sas
em pre sas do Gru po Pe tro brás, cré di to es pe ci al no va -
lor to tal de dois bi lhões, no ve cen tos e vin te e três mi -
lhões, tre zen tos e trin ta e nove mil, tre zen tos e se ten -
ta e três re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do 
e trans for ma do na Lei nº 10.122, de 21 de de zem bro
de 2000.

Nº 47, de 2001 (nº 1.928/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 93, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, cré di to
su ple men tar no va lor de qua ren ta e cin co mi lhões,
cin qüen ta e um mil e doze re a is, para re for ço de do ta -
ções cons tan tes dos or ça men tos vi gen tes, san ci o na -
do e trans for ma do na Lei nº 10.123, de 21 de de zem -
bro de 2000.

Nº 48, de 2001 (nº 1.929/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 94, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa,
cré di to su ple men tar no va lor de cin qüen ta e oito mi -
lhões, qua tro cen tos e oi ten ta e cin co mil, se is cen tos e 
vin te e nove re a is, para re for ço de do ta ções cons tan -
tes do or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do 
na Lei nº 10.124, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 49, de 2001 (nº 1.930/2000, na ori gem), de 21
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 95, de 2000-CN, que abre ao Orça men to da
Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio da

Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, cré di to su ple men tar
no va lor de doze mi lhões, oi to cen tos e cin qüen ta e três
mil re a is, para re for ço de do ta ções con sig na das no vi -
gen te or ça men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.125, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 50, de 2001 (nº 1.932/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 99, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis -
té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, cré di to su -
ple men tar no va lor de qua tro bi lhões, tre zen tos e vin te 
e cin co mi lhões, du zen tos e oi ten ta e qua tro mil, qua -
tro cen tos e vin te e dois re a is, para re for ço de do ta -
ções con sig na das no vi gen te or ça men to, san ci o na do
e trans for ma do na Lei nº 10.127, de 21 de de zem bro
de 2000.

Nº 51, de 2001 (nº 1.933/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 103, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca e do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, cré di to su ple men tar no va lor
glo bal de ses sen ta e seis mi lhões, tre zen tos e cin -
qüen ta e oito mil, cen to e qua ren ta e três re a is, para
re for ço de do ta ções cons tan tes no or ça men to vi gen -
te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.128, de 21 
de de zem bro de 2000.

Nº 52, de 2001 (nº 1.964/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 104, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to Agrá rio, cré di to su ple men tar no va lor
de sete mi lhões, qui nhen tos e dez mil re a is, para re -
for ço de do ta ções con sig na das no vi gen te or ça men -
to, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.129, de 21 
de de zem bro de 2000.

Nº 53, de 2001 (nº 1.965/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 107, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca e do Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia, cré di to su ple men tar no va lor glo bal
de qua tro mi lhões, du zen tos e ses sen ta mil, tre zen tos 
e vin te e um re a is, para re for ço de do ta ções cons tan -
tes dos or ça men tos vi gen tes, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.130, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 54, de 2001 (nº 1.966/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 110, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Fa -
zen da, cré di to es pe ci al no va lor de um mi lhão, tre zen -
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tos e trin ta e qua tro mil re a is, para os fins que es pe ci fi -
ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.131, de
21 de de zem bro de 2000.

Nº 55, de 2001 (nº 1.967/2000, na ori gem), de 21
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 112, de 2000-CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia, cré di to su ple men tar no va lor de vin te e
seis mi lhões de re a is, para re for ço de do ta ção cons -
tan te do or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 10.132, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 56, de 2001 (nº 1.970/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 118, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor do Mi nis té rio da Edu ca ção, cré di to es pe ci al no
va lor de qua tor ze mi lhões, du zen tos e ses sen ta e
nove mil, qua tro cen tos e cin qüen ta e nove re a is, para
os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.135, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 57, de 2001 (nº 1.971/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 119, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor dos
Mi nis té ri os da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al e da
Sa ú de, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de trin ta
mi lhões, no ve cen tos e no ven ta mil re a is, para re for ço
de do ta ções con sig na das no vi gen te or ça men to, san -
ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.136, de 21 de de -
zem bro de 2000.

Nº 58, de 2001 (nº 1.973/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 121, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor do Mi nis té rio da Fa zen da, cré di to su ple men tar
no va lor de sete mi lhões, tre zen tos e se ten ta e três mil 
re a is, para re for ço de do ta ções con sig na das no vi -
gen te or ça men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.138, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 59, de 2001 (nº 1.974/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 122, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra e do Abas te ci men to e do Mi nis té rio do De sen -
vol vi men to Agrá rio, cré di to su ple men tar no va lor glo -
bal de seis mi lhões, tre zen tos e no ven ta e três mil re a -
is, para re for ço de do ta ções con sig na das no vi gen te
or ça men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.139, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 60, de 2001 (nº 1.975/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -

je to de Lei nº 123, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor de Encar gos Fi nan -
ce i ros da União, cré di to es pe ci al no va lor de qua tor ze
mi lhões, cen to e ses sen ta e nove mil re a is, para os
fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei 
nº 10.140, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 61, de 2001 (nº 1.976/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 128, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral e da Jus ti ça Fe de ral, cré di to es pe ci al no va lor 
glo bal de dez mi lhões, tre ze mil re a is, para os fins que 
es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.141, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 62, de 2001 (nº 1.977/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 129, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal, cré di to su ple men tar no va lor de
qua ren ta mi lhões, oi to cen tos e cin qüen ta e sete mil,
qua tro cen tos e oi ten ta e cin co re a is, para re for ço de
do ta ção con sig na da ao vi gen te or ça men to, san ci o na -
do e trans for ma do na Lei nº 10.142, de 21 de de zem -
bro de 2000.

Nº 63, de 2001 (nº 1.978/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 130, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, cré di to su ple men tar no va lor de dez mi -
lhões de re a is, para re for ço de do ta ção con sig na da
no or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.143, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 64, de 2001 (nº 1.979/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 131, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, cré di to su ple men tar no va lor de trin ta e
nove mi lhões, se is cen tos e qua tro mil re a is, para re -
for ço de do ta ções con sig na das no or ça men to vi gen -
te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.144, de 21 
de de zem bro de 2000.

Nº 65, de 2001 (nº 1.980/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 136, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal, cré di to su ple men tar no va lor de dez
mi lhões de re a is, para re for ço de do ta ção con sig na da
no or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.145, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 66, de 2001 (nº 2.003/2000, na ori gem), de 21
de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
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de Lei nº 85, de 2000-CN, que abre aos Orça men tos
Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral e do Tri -
bu nal de Con tas da União, cré di to su ple men tar no va -
lor glo bal de qua tor ze mi lhões, cen to e oi ten ta e qua tro
mil re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes dos or -
ça men tos vi gen tes, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.146, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 67, de 2001 (nº 2.004/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 115, de 2000 (nº 3.837/2000,
na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re -
pú bli ca, que dis põe so bre a in ci dên cia da con tri bu i ção
para os Pro gra mas de Inte gra ção So ci al e de For ma -
ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co – PIS/Pa sep, e
da Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de
So ci al – Co fins, nas ope ra ções de ven da dos pro du tos
que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.147, de 21 de zem bro de 2000.

Nº 68, de 2001 (nº 2.005/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei de Con ver são nº 9, de 2000, que dá nova
re da ção ao art. 1º da Lei nº 9.530, de 10 de de zem bro
de 1997, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.148, de 21 de de zem bro de 2000.

Nº 69, de 2001 (nº 2.006/2000, na ori gem), de
21 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei de Con ver são nº 10, de 2000, que al te ra e
acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº 8.884, de 11 de ju nho
de 1994, que trans for ma o Con se lho Admi nis tra ti vo
de De fe sa Eco nô mi ca – CADE em au tar quia, dis põe
so bre a pre ven ção e re pres são às in fra ções con tra a
or dem eco nô mi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.149, de 21 de de -
zem bro de 2000.

Nº 70, de 2001 (nº 2.009/2000, na ori gem), de
22 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 49, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Edu ca -
ção, cré di to es pe ci al no va lor de quin ze mi lhões, tre -
zen tos e dez mil, no ve cen tos e trin ta e cin co re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 10.151, de 22 de de zem bro de 2000.

Nº 71, de 2001 (nº 2.010/2000, na ori gem), de
22 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 56, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca, do Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia, do Mi nis té rio dos Trans por tes e do
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, cré di to su ple men tar no 
va lor glo bal de de zes se is mi lhões, du zen tos e ses -

sen ta e nove mil, du zen tos e se ten ta e sete re a is, para 
re for ço de do ta ções cons tan tes do or ça men to vi gen -
te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.152, de 22 
de de zem bro de 2000. 

Nº 72, de 2001 (nº 2.011/2000, na ori gem), de
22 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 69, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca, do Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia, do Mi nis té rio do Meio Ambi en te e do 
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, cré di to su ple men -
tar no va lor glo bal de cin qüen ta e um mi lhões, tre zen -
tos e trin ta e nove mil, no ve cen tos e no ven ta e cin co
re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes dos or ça -
men tos vi gen tes, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.153, de 22 de de zem bro de 2000. 

Nº 73, de 2001 (nº 2.012/2000, na ori gem), de
22 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 76, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Jus ti ça,
cré di to su ple men tar no va lor de se ten ta mi lhões de
re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes do or ça -
men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.154, de 22 de de zem bro de 2000. 

Nº 74, de 2001 (nº 2.013/2000, na ori gem), de
22 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 78, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Edu ca -
ção, cré di to su ple men tar no va lor de de ze no ve mi -
lhões, onze mil, no ve cen tos e vin te e nove re a is, para
re for ço de do ta ções con sig na das no or ça men to vi -
gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.155,
de 22 de de zem bro de 2000. 

Nº 75, de 2001 (nº 2.014/2000, na ori gem), de
22 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 78-A, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor do Mi nis té rio da Edu ca ção, cré di to es pe ci al no
va lor de um mi lhão, cen to e cin qüen ta e um mil, qui -
nhen tos e vin te e dois re a is, para os fins que es pe ci fi -
ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.156, de
22 de de zem bro de 2000.

Nº 76, de 2001 (nº 2.015/2000, na ori gem), de
22 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 105, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal e do Mi nis té rio do Meio Ambi en te,
cré di to su ple men tar no va lor glo bal de vin te e três mi -
lhões, cen to e cin qüen ta e um mil, oi to cen tos e se ten -
ta e nove re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes
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do or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.157, de 22 de de zem bro de 2000.

Nº 77, de 2001 (nº 2.016/2000, na ori gem), de
22 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 115, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, cré di to su ple men tar no va lor de cen to e
no ven ta mi lhões, no ve cen tos e se ten ta e um mil, qui -
nhen tos e cin qüen ta e nove re a is, para re for ço de do -
ta ções con sig na das ao or ça men to vi gen te, san ci o na -
do e trans for ma do na Lei nº 10.158, de 22 de de zem -
bro de 2000.

Nº 78, de 2001 (nº 2.017/2000, na ori gem), de
22 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 124-A, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio Pú bli co
da União, cré di to es pe ci al no va lor de um mi lhão, qua -
tro cen tos e cin qüen ta mil re a is, para os fins que es pe -
ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.159,
de 22 de de zem bro de 2000.

Nº 79, de 2001 (nº 2.019/2000, na ori gem), de
22 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 60, de 2000-CN, que abre ao Orça men -
to de Inves ti men to, para 2000, em fa vor de di ver sas
em pre sas, cré di to su ple men tar, no va lor to tal de ses -
sen ta mi lhões, oi to cen tos e ses sen ta e dois mil, qua -
tro cen tos e no ven ta re a is, e re duz o Orça men to de
Inves ti men to de di ver sas em pre sas no va lor glo bal de 
ses sen ta e seis mi lhões, oi to cen tos e sete mil, no ve -
cen tos e oi ten ta e cin co re a is, para os fins que es pe ci -
fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.160, de
22 de de zem bro de 2000.

Nº 80, de 2001 (nº 2.020/2000, na ori gem), de
22 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 117, de 2000-CN, que abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or e do Mi -
nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, cré di -
to su ple men tar no va lor glo bal de oi ten ta e seis mi -
lhões, qui nhen tos e ses sen ta e um mil, tre zen tos e
vin te e um re a is, para re for ço de do ta ções con sig na -
das no vi gen te or ça men to, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 10.161, de 22 de de zem bro de 2000.

Nº 81, de 2001 (nº 2.021/2000, na ori gem), de
22 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei nº 124, de 2000-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor de di ver sos Órgãos do Po der Ju di ciá rio e do Mi -
nis té rio Pú bli co da União, cré di to su ple men tar no va -
lor glo bal de de ze no ve mi lhões, oi to cen tos e qua ren ta 
mil, se is cen tos e cin qüen ta e qua tro re a is, para re for -

ço de do ta ções con sig na das nos vi gen tes or ça men -
tos, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.162, de
22 de de zem bro de 2000.

Nº 82, de 2001 (nº 2.100/2000, na ori gem), de
27 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 31, de 1999 (nº 4.285/93, na
Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 7.542, de 26 de
se tem bro de 1986, que dis põe so bre a pes qui sa, ex -
plo ra ção, re mo ção e de mo li ção de co i sas ou bens
afun da dos, sub mer sos, en ca lha dos e per di dos em
águas sob ju ris di ção na ci o nal, em ter re no de ma ri nha 
e seus acres ci dos e em ter re nos mar gi na is, em de -
cor rên cia de si nis tro, ali ja men to ou for tu na do mar, e
dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for ma do
na Lei nº 10.166, de 27 de de zem bro de 2000.

Nº 83, de 2001 (nº 10/2001, na ori gem), de 9 do
cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 10, de 2000 (nº 420/99, na Casa de ori -
gem), que al te ra a Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de
1973 Có di go de Pro ces so Ci vil, 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, san ci o na do e trans for ma do
na Lei nº 10.173, de 9 de ja ne i ro de 2001.

Nº 84, de 2001 (nº 12/2001, na ori gem), de 10
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 40, de 2000 (nº 2.281/99, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
au to ri za o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al a doar
imó vel que es pe ci fi ca ao Mu ni cí pio do Re ci fe PE,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.175, de 10 de 
ja ne i ro de 2001.

Nº 85, de 2001 (nº 13/2001, na ori gem), de 10
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 114, de 2000-Complementar (nº
77/99-Complementar, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra dis po si ti -
vos da Lei nº 5.172, de 25 de ou tu bro de 1966 Có di go
Tri bu tá rio Na ci o nal, san ci o na do e trans for ma do na
Lei Com ple men tar nº 104, de 10 de ja ne i ro de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Pas -
sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Lú cio
Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aqui es ta mos
re u ni dos nes ta pri me i ra ses são do Se na do Fe de ral
do pe río do de Con vo ca ção Extra or di ná ria do Con -
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gres so Na ci o nal, e gos ta ria de apro ve i tar esta opor tu -
ni da de para di zer aos Pre si den tes do Se na do e da
Câ ma ra – Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e De -
pu ta do Mi chel Te mer – que S. Exªs agi ram mu i to bem
quan do fi ze ram cons tar da pa u ta da Con vo ca ção o
exa me da Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº
472/97, que al te ra dis po si ti vos da Cons ti tu i ção, men -
ci o na dos nos arts. nºs 48, 62 e 84, que tra tam das me -
di das pro vi só ri as: da sua edi ção, da sua apre ci a ção
pelo Con gres so, das hi pó te ses em que são ca bí ve is,
en fim, da edi ção de atos com for ça de lei por par te do
Pre si den te da Re pú bli ca. 

Sr. Pre si den te, a opor tu ni da de é tan to ma i or por
es tar mos sen do con vo ca dos ex tra or di na ri a men te em
de cor rên cia des se ins ti tu to da me di da pro vi só ria – in -
clu si ve sob gran de crí ti ca da im pren sa e da opi nião
pú bli ca, par ti cu lar men te no que tan ge à re mu ne ra ção 
dos Con gres sis tas e de toda a es tru tu ra de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal con vo ca do ex tra or di -
na ri a men te. Nós es ta mos sen do con vo ca dos em de -
cor rên cia de um prin cí pio cons ti tu ci o nal. Reza a
Cons ti tu i ção que, quan do for edi ta da uma me di da
pro vi só ria e es ti ver o Con gres so Na ci o nal em re ces -
so, ele de ve rá ser con vo ca do para de li be rar so bre
aque la me di da pro vi só ria. 

Acon te ce que, quan do da ela bo ra ção da Cons ti -
tu i ção de 1988, hou ve, por par te dos Cons ti tu in tes, a
idéia de eli mi nar a fi gu ra do de cre to-lei, que es ta va
des gas ta do, pa re cia um ran ço do re gi me au to ri tá rio,
em bo ra já cons tas se sob ou tras for mas em Cons ti tu i -
ções an te ri o res. Enfim, de se ja va-se subs ti tu ir o de -
cre to-lei por algo que fos se mais de mo crá ti co, algo
mais ace i tá vel pela opi nião pú bli ca e pelo pró prio
Con gres so Na ci o nal. Pelo pró prio pro ces so de ela bo -
ra ção da Cons ti tu i ção – a par tir das sub co mis sões
ha via a idéia de se im plan tar o re gi me par la men ta ris -
ta –, sur giu a fi gu ra da me di da pro vi só ria, que é mais
com pa tí vel com os sis te mas de go ver no par la men ta -
ris tas. Assim, foi in tro du zi da na Car ta Mag na. 

Re cor do-me bem – e te nho in vo ca do fre qüen te -
men te este epi só dio – que o De pu ta do Mi chel Te mer,
en tão Cons ti tu in te, como eu fui, se in sur giu con tra a
me di da pro vi só ria, aler tan do para os ris cos que cor -
re ría mos com esse ins ti tu to, que po de ria se tor nar
pior do que a fi gu ra do de cre to-lei. Pri me i ro, por que o
de cre to-lei não po dia ser re e di ta do, o Con gres so o
apro va va ou não. Se gun do, pelo fato de sua abran -
gên cia ser mu i to mais res tri ta, pois es ta va li mi ta do a
de ter mi na das si tu a ções. 

O pres su pos to era o de que a me di da pro vi só ria
de ve ria aten der a dois re qui si tos: ur gên cia e re le vân -

cia. Ape nas se a ma té ria fos se ur gen te e re le van te
po de ria ser dis ci pli na da me di an te me di da pro vi só ria.
Assim sen do, a me di da pro vi só ria de ve ria ser uma
pro vi dên cia de na tu re za ex cep ci o nal; por tan to, rara.
Ou seja, so men te se ria ca bí vel no caso de ha ver uma
si tu a ção de emer gên cia ou de re le vân cia que ne ces -
si tas se da edi ção de uma me di da por par te do Pre si -
den te da Re pú bli ca, com for ça de lei, que po de ria ser
ra ti fi ca da ou não pelo Con gres so Na ci o nal, no pra zo
de 30 dias. Ora, des se modo se ria per fe i ta men te ló gi -
co que o Con gres so fos se con vo ca do para se ma ni -
fes tar. Se o as sun to era re le van te e ur gen te, ha via ne -
ces si da de de que o Con gres so se pro nun ci as se den -
tro do pra zo de 30 dias. 

O que acon te ceu foi que a me di da pro vi só ria se
tor nou um ins tru men to de uti li za ção cor ri que i ra, ba -
nal. Me di das pro vi só ri as fo ram edi ta das so bre os
mais va ri a dos as sun tos, qua se nun ca aten den do ao
prin cí pio da re le vân cia e da ur gên cia.

Por isso, es ta mos aqui nes ta con vo ca ção ex tra -
or di ná ria. É pre ci so, pois – e esta é a úni ca res pos ta
que o Con gres so pode dar à opi nião pú bli ca, à so ci e -
da de bra si le i ra –, que vo te mos essa emen da cons ti tu -
ci o nal que dis ci pli na, re gu la e im pe de as re e di ções
abu si vas. Há me di da pro vi só ria até do Pla no Real,
que ain da não foi vo ta da. Alguém po de rá di zer que a
cul pa é do Con gres so Na ci o nal, que não se re ú ne
para de li be rar. Essa é uma ver da de par ci al, é uma
meia ver da de. Por quê? Por que sa be mos que o pró -
prio Go ver no, o Po der Exe cu ti vo, ma no bra para fi car
re e di tan do as me di das pro vi só ri as, te me ro so do con -
fron to que pos sa ha ver e que da vo ta ção saia uma de -
ci são que não seja de seu agra do. Então, evi ta as vo -
ta ções.

Em se gun do lu gar, o Con gres so deve se re u nir
no pra zo de cin co dias, a par tir da pu bli ca ção da me -
di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al, con tan do in clu si ve
sá ba do, do min go e fe ri a do, para de li be rar so bre a ma -
té ria. Con tu do, não há con di ções ope ra ci o na is para
que a co mis são mis ta cons ti tu í da para tal fim se re ú -
na, de li be re, dis cu ta e apre sen te emen das. As ses -
sões do Con gres so Na ci o nal são ses sões va zi as, nas 
qua is não se de li be ra por não ha ver quo rum. Então, a 
úni ca for ma de se vo tar na que las ses sões é me di an te 
acor do, con sen so. 

Nes sa pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal – e
foi uma de ci são sá bia –, pre vê-se a aná li se e apre ci a -
ção das me di das pro vi só ri as se pa ra da men te pela
Câ ma ra e pelo Se na do, por que tudo que de pen de de
ses são con jun ta do Con gres so Na ci o nal ou é vo ta do
por acor do, de afo ga di lho, numa vo ta ção me ra men te
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ri tu al, ou nun ca é vo ta do, por que as Ca sas não se re -
ú nem. Bas ta que a Mesa in for me, por exem plo, o nú -
me ro de ve tos que es tão pen den tes de apre ci a ção e
que, a ri gor, de ve ri am tran car a pa u ta. E, de fato, toda
re u nião do Con gres so é ex tra or di ná ria, por que as or -
di ná ri as, em prin cí pio, não po dem acon te cer por que
há um gran de nú me ro de ve tos que até hoje não fo -
ram apre ci a dos. 

Na mi nha opi nião – e o Se na do já de li be rou so -
bre isso –, es sas ses sões do Con gres so Na ci o nal de -
ve ri am fi car res tri tas às men sa gens do iní cio da Ses -
são Le gis la ti va e às re u niões so le nes, evi tan do-se co -
lo car ma té ri as para apre ci a ção con jun ta, por que está
pro va do que isso não fun ci o na. Este é o úni co país
onde, ha ven do duas câ ma ras, elas se re ú nem con -
jun ta men te para apre ci ar ma té ri as como o Orça men -
to, me di das pro vi só ri as e ou tras tan tas pre vis tas na
Cons ti tu i ção. 

Emen da cons ti tu ci o nal de mi nha au to ria que
aca ba com es sas ses sões con jun tas foi apro va da por
una ni mi da de no Se na do. Isso não sig ni fi ca rá per da
de po der da Câ ma ra, que po de rá de li be rar tran qüi la -
men te, re u ni da, para de ci dir es sas ques tões, as sim
como fará o Se na do. Ha ve rá mu i to mais ce le ri da de e
pos si bi li da des de dis cus sões ra ci o na is que tra gam lu -
zes so bre o as sun to, de ba tes pro ve i to sos so bre a ma -
té ria, e não aque las ses sões do Con gres so Na ci o nal
que, re al men te, não en gran de cem o Po der Le gis la ti -
vo.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Per mi -
te-me um apar te, Se na dor Lú cio Alcân ta ra?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Com pra zer, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. Ouço V. Exª.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor 
Lú cio Alcân ta ra, fe li ci to V. Exª por ina u gu rar os de ba -
tes, nes ta Con vo ca ção Extra or di ná ria, com um as -
sun to ex tre ma men te re le van te, per ti nen te às me di -
das pro vi só ri as. Essa ins ti tu i ção tem ida de, é an ti ga e
pos sui no mes di fe ren tes. Expres sa exa ta men te a na -
tu re za do fun ci o na men to da ins ti tu i ção par la men tar e
a na tu re za da fun ci o na li da de da ins ti tu i ção exe cu ti va.
O Con gres so, por ser uma Casa di vi di da, com pos ta
de re pre sen tan tes de nu me ro sos par ti dos po lí ti cos –
hoje são mais de 20 –, ter mi na ten do uma tra mi ta ção
bas tan te len ta, que não dá res pos ta rá pi da à ne ces si -
da de e à im pe ra ti vi da de de so lu ções ime di a tas. Esse
é o fun da men to das me di das pro vi só ri as e dos de cre -
tos-leis do pas sa do, etc. Con fes so a V. Exª que já pen -
sei al gu mas ve zes, e até re u ni da dos para con ver sar,
no âm bi to par la men tar, aqui no Se na do, so bre esse
pro ble ma. V. Exª to cou um pou co no as sun to ao men -

ci o nar que al guns di zem que a res pon sa bi li da de é da
ins ti tu i ção par la men tar. Dis se ain da que há uma pon -
ta de ra zão nis so. Cre io que não é ape nas uma pon ta
de ra zão. Na ver da de, o Con gres so não se re ú ne, não 
de li be ra so bre as me di das pro vi só ri as. Esta mos aqui
há al guns anos, e para as pri me i ras me di das que che -
ga vam ao Con gres so os par ti dos in di ca vam os com -
po nen tes das co mis sões e mar ca vam o lo cal da re u -
nião para es co lha do pre si den te e do re la tor da ma té -
ria. Nu me ro sas ve zes, fo mos a es ses lo ca is para a as -
si na tu ra des ses ex pe di en tes e para a es co lha do pre -
si den te e do re la tor. Na ver da de, não apa re cia nin -
guém, nun ca apa re ceu. A res pon sa bi li da de ma i or
pela não-tramitação é – não se pode ne gar – da ins ti -
tu i ção par la men tar. Não con vém fa lar, por que o Con -
gres so já é uma ins ti tu i ção bas tan te ator men ta da
pela crí ti ca do povo bra si le i ro, mas a me di da pro vi só -
ria en tra em vi gor e de po is per de o im pac to. A con se -
qüên cia dis so pode ser vis ta, como es ta mos ven do,
no Con gres so Na ci o nal. O Po der Exe cu ti vo está le gis -
lan do ain da mais, por que edi ta a me di da, re e di ta-a,
apri mo ra-a, eli mi nan do tex tos, acres cen tan do ou tros.
Com isso, vai su prin do, de cer ta for ma, a au sên cia e o 
de sin te res se do Con gres so Na ci o nal. Por tan to, digo a 
V. Exª que o pro je to que está em pa u ta e que de ve mos 
vo tar ago ra é re al men te uma me di da ex ce len te, mas
não po de mos es con der a nos sa res pon sa bi li da de.
Não há por que cul par es pe ci fi ca men te o Go ver no
Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca e ex clu ir o Se na -
do Fe de ral e a Câ ma ra do De pu ta dos. Mu i to obri ga -
do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – A
aná li se de V. Exª é per fe i ta. Con cor do ple na men te
com ela. Pen so que a cul pa deve ser re par ti da en tre o
Con gres so e o Po der Exe cu ti vo, até pelo fato de que
tudo que fun ci o na em re gi me mis to, na re a li da de, não
fun ci o na – está pro va do que esse sis te ma de ses sões 
con jun tas do Con gres so não fun ci o na. Em se gun do
lu gar, o nú me ro de me di das em vi gor é gran de – não
o te nho de ca be ça – que nem sem pre são pas sí ve is
de apre ci a ção pelo Con gres so.

A res pos ta que po de mos dar é vo tar esse pro je -
to de emen da à Cons ti tu i ção, que res trin ge as pos si -
bi li da des de edi ção de me di da pro vi só ria, ou seja, os
as sun tos que po de ri am ser le gis la dos por essa via.
Te ría mos, en tão, um nú me ro me nor para ana li sar se -
pa ra da men te, na Câ ma ra e no Se na do. Te nho cer te -
za de que, se a apre ci a ção fos se fe i ta em se pa ra do,
no Se na do, não per de ría mos es ses pra zos. O Se na -
do não é me lhor do que a Câ ma ra; pen so que aque la
Casa tam bém não os per de ria. Ago ra, co lo car os dois
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em re u nião con jun ta é ado tar um sis te ma que não
fun ci o na. Essa é a ver da de.

Os can di da tos à Pre si dên cia da Câ ma ra es tão
anun ci an do que a pri me i ra pro vi dên cia de les é re gu -
la men tar, mo di fi car e dis ci pli nar essa ques tão da me -
di da pro vi só ria. O Pre si den te da Ordem dos Advo ga -
dos do Bra sil que aca bou de ser ele i to já dis se que
pre ten de ques ti o nar uma por uma jun to ao Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral. A so ci e da de de se ja li mi tar esse po -
der do Pre si den te da Re pú bli ca. Então, o Pre si den te
Anto nio Car los Ma ga lhães, que já des fral dou tan tas
ban de i ras aqui, como, por exem plo, a do Fun do de
Com ba te à Po bre za – a emen da cons ti tu ci o nal foi
apro va da no Se na do e, em se gui da, na Câ ma ra, foi
pro mul ga da e já está no tex to da Cons ti tu i ção –, des -
fral dou tam bém essa con tra o abu so da uti li za ção de
me di das pro vi só ri as. Será que S. Exª e o Pre si den te
Mi chel Te mer vão de i xar isso para os seus su ces so -
res? O Pre si den te da Câ ma ra é, como dis se, um crí ti -
co da me di da pro vi só ria des de a Cons ti tu in te; pro fes -
sor de di re i to cons ti tu ci o nal, tem a seu fa vor essa po -
si ção que já ado ta ra na Cons ti tu in te.

E faço um ape lo tam bém aos par ti dos da Opo si -
ção, que não ace i tam de ter mi na dos dis po si ti vos da
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção e, por isso, ne -
gam-se a dar quo rum. Va mos vo tar, que é a for ma
mais de mo crá ti ca de re sol ver a ques tão. Se os que
que rem man ter a pro pos ta tal como saiu do Se na do
fo rem os ma jo ri tá ri os, ela será con ser va da; se a Opo -
si ção fi zer pe di do de des ta que e hou ver vo tos su fi ci -
en tes para al te rá-la, esse será um re sul ta do de mo -
crá ti co. Ago ra, fi car como está é a pior so lu ção.

Ape lo aos dois Pre si den tes, que são os lí de res
das duas Ca sas – lí de res ins ti tu ci o na is e na tu ra is, por 
sua com pe tên cia, em pe nho par la men tar e le gi ti mi da -
de po lí ti ca – bem como aos par ti dos, a fim de que se
po nham de acor do, a ma té ria vá a vo tos no Ple ná rio e
ali se de ci da con for me a ten dên cia da ma i o ria. No
meu modo de ver, qual quer pro pos ta que ve nha a sair 
da que la vo ta ção será me lhor do que a si tu a ção em
que nos en con tra mos. Esta mos sob ve xa me: aqui re -
u ni dos para apre ci a ção des sas me di das, ape sar da
in da ga ção da opi nião pú bli ca so bre a opor tu ni da de, a 
con ve niên cia, a le gi ti mi da de éti ca e mo ral des sa con -
vo ca ção. No en tan to, es ta mos sim ples men te cum -
prin do uma exi gên cia cons ti tu ci o nal. A me di da pro vi -
só ria, que de ve ria aten der a si tu a ções ex cep ci o na is,
in fe liz men te se trans for mou em uma si tu a ção ba nal,
cor ri que i ra, com a qual es ta mos con vi ven do há al -
guns anos.

Fica, por tan to, o re gis tro da mi nha po si ção e o
meu ape lo para que as duas Ca sas, a Câ ma ra dos
De pu ta dos e o Se na do Fe de ral, e os dois Pre si den tes 
não des per di cem a opor tu ni da de de apre ci ar mos e
vo tar mos essa pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal,
jus ta e ra zoá vel. Em um Esta do mo der no, o Pre si den -
te da Re pú bli ca ou o Che fe do Go ver no não pode fi car 
sem ins tru men tos que lhe per mi tam, em de ter mi na -
das si tu a ções, ado tar me di das pron tas, ime di a tas,
que não de man dem o ge ral men te lon go – e não po -
de ria ser di fe ren te – pro ces so de tra mi ta ção no Par la -
men to.

Cito um exem plo: o Pla no Real. Se não exis tis se
me di da pro vi só ria, não po de ria ha ver o Pla no Real,
pois te ria que ter sido en vi a do um pro je to de lei ao
Con gres so Na ci o nal, para al te rar a mo e da e cri ar a
URV, e sa be mos que isso não le va ria a lu gar ne nhum; 
te ria sido ins ta la do o caos eco nô mi co, so ci al e po lí ti -
co. Há si tu a ções, en tão, em que a me di da pro vi só ria é 
ab so lu ta men te per ti nen te, ca bí vel. Não sou fa vo rá vel
ao seu uso in dis cri mi na do, abu si vo, que aten ta con tra
o Par la men to.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. Espe ro
que, ao cabo des sa con vo ca ção ex tra or di ná ria, te -
nha mos de li be ra do so bre essa pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal sob exa me na Câ ma ra dos De pu ta dos
e que cons ta da pa u ta dos nos sos tra ba lhos du ran te
esse pe río do.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta ra, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao no bre Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. S. Exª
dis põe de 20 mi nu tos para o seu pro nun ci a men to.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, ve -
nho fa lar de um fato que ocor reu em Mi nas e que me -
re ce a aten ção des ta Casa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ele só
não che gou à Aca de mia Bra si le i ra de Le tras pela sua
op ção na tu ral de per ma ne cer em Mi nas, à fren te da
Aca de mia Mi ne i ra de Le tras. Ali, ao lon go de 40 anos,
aca bou por se tor nar o sím bo lo des se qua se cen te ná -
rio cen tro de cul tu ra, res pe i ta do na ci o nal men te.

Ele é Vi val di Wen ces lau Mo re i ra, que mor reu
nes te fi nal de ja ne i ro, no dia 27, mas que ja ma is de ve -
rá de de sa pa re cer de nos sa me mó ria, pela no tá vel e
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rica he ran ça li te rá ria que de i xa para sem pre – para
Mi nas e para o Bra sil.

Vi val di será sem pre lem bra do com o mes mo
sig ni fi ca do que su ge rem as pa la vras la ti nas do bra -
são da Aca de mia Mi ne i ra de Le tras: Scri ben di nul lus 
fi nis. Ou, em por tu guês, ”O es cre ver nun ca tem fim“.

Se o es cre ver não tem fim, tam bém não terá fim
a vida des se gran de bra si le i ro, toda ela con sa gra da
ao ofí cio de es cre ver, pe re ni zan do idéi as ou re tra tan -
do vul tos e fe i tos hu ma nos.

O pró prio Vi val di Mo re i ra nos con duz a essa
cer te za, com pa la vras suas, em uma en tre vis ta à im -
pren sa de Belo Ho ri zon te. São pa la vras pa re ci das
com o sig ni fi ca do ins cri to no bra são da AML.

“Nin guém é imor tal ape nas por per -
ten cer a uma Aca de mia de Le tras. Isso é
uma fic ção. Sou mais imor tal pe los li vros
que de i xo do que por fa zer par te de uma
ins ti tu i ção.”

Com essa de fi ni ção, Sr. Pre si den te, Vi val di re ve -
la seu sen ti men to de to tal ape go à li te ra tu ra. Ele, que
sem pre lia três li vros ao mes mo tem po, brin dou a cul -
tu ra bra si le i ra com 20 li vros – ne nhum de les de fic ção
–, além de 5 mil ar ti gos e 40 opús cu los, e mu i tas en -
tre vis tas e con fe rên ci as.

Vi val di foi Pre si den te da Aca de mia Mi ne i ra de
Le tras, de 1975 a 1987, mas per ma ne ceu no pos to,
como seu Pre si den te Per pé tuo, por de ci são unâ ni me
de seus com pa nhe i ros de aca de mia.

Esse mes tre e es cri tor, que de sa pa re ce aos 88
anos, na ver da de, con ti nua en tre nós. Sua obra o fará
sem pre lem bra do como um dos nos sos ma i o res in te -
lec tu a is e tam bém como um ho mem sim ples, como o
Me ni no da Mata – do je i to de que ele gos ta va –, por
ser na tu ral de Tom bos, o an ti go Tom bos de Ca ran go -
la, na Zona da Mata mi ne i ra.

Co nhe ço bem a sua ter ra na tal, a ci da de de
Tom bos, que re pre sen to nes ta Casa com sen ti men to,
amor e res pe i to. Man te nho um con ví vio per ma nen te
com o seu povo e com os seus lí de res, com o sen ti -
men to que essa re gião da mata mi ne i ra de vo ta ao seu 
fi lho mais ilus tre.

For ma do em Di re i to pela Uni ver si da de Fe de ral
de Mi nas Ge ra is, Vi val di Mo re i ra foi tam bém jor na lis -
ta, ser vi dor pú bli co, Con se lhe i ro e Pre si den te do Tri -
bu nal de Con tas de Mi nas Ge ra is.

Como es cri tor – sua gran de pa i xão –, op ta va
sem pre pe los te mas uni ver sa is, ad qui ri dos na vida
aca dê mi ca e tam bém dos li vros que leu: 7 mil ao todo.

Não obs tan te, ele não se es que cia ja ma is de re -
tra tar, com a for ça de seu tex to, os te mas mi ne i ros, a
co me çar pelo Glos sá rio das Ge ra is, edi ta do em
1991, com per fis de po lí ti cos e in te lec tu a is de Mi nas
Ge ra is.

Tam bém é de Vi val di a obra Mil ton Cam pos –
Po lí ti ca e Le tras, que to dos nós aqui co nhe ce mos,
re e di ta da que foi no ano pas sa do pelo Se na do Fe de -
ral por oca sião do cen te ná rio de Mil ton Cam pos.

Na su ces são des sa te má ti ca de Mi nas, ele tam -
bém não de i xou no es que ci men to as ce nas da ter ra
na tal – a sua que ri da Tom bos –, re tra ta da no li vro O
Me ni no da Mata e seu Cão Pi lo to.

É nes se tex to que ele se re ve la um gran de me -
mo ri a lis ta, ao de se nhar um tem po de fe li ci da de e ale -
gri as vi vi do na Fa zen da do Tan que. Nela, pelo seu
apre ço aos li vros, che gou a for mar uma pe que na bi -
bli o te ca de 3 mil vo lu mes.

Uma bi bli o te ca que não pa ra va nun ca de cres -
cer, che gan do, já em Belo Ho ri zon te, a mais de 20 mil
vo lu mes, que ele, em vida, doou à Aca de mia Mi ne i ra
de Le tras.

Srªs e Srs. Se na do res, evo co com sa u da de o
nome de Vi val di Mo re i ra, o in te lec tu al e o mes tre, o
es cri tor ape ga do a Mi nas, de onde nun ca pen sou em
sair para sem pre.

Fora do Esta do, ele vi veu ape nas um pe que no
pe río do no Rio. Mas logo re tor nou, com a jus ti fi ca ti va,
que ele ex pres sou ao jor nal Hoje em Dia, de que ”Mi -
nas é o meio do mun do“.

”Meio do mun do“, na sua ter na de fi ni ção. Na sua 
in ti mi da de, o pró prio ”mun do por in te i ro“, o lu gar de fi -
ni ti vo para vi ver.

A Mi nas, tal vez por isso, ele deu o me lhor de si.
Mas não ape nas como es cri tor. Foi tam bém o ser vi -
dor res pon sá vel, in clu si ve au xi li ar de meu Go ver no,
ele que, ade ma is, sem pre foi um de meus me lho res
ami gos. O fun ci o ná rio exem plar, o ami go sem pre pre -
sen te e fiel.

O amor de Vi val di Mo re i ra à ter ra mi ne i ra e a
Belo Ho ri zon te era ta ma nho a pon to de ter de cla ra do,
numa en tre vis ta à im pren sa de Mi nas, que, ”como Cé -
sar, na Bre ta nha, ate a ra fogo nos na vi os para dali não 
sair“.

Esse ape go de Vi val di Mo re i ra a Mi nas é des cri -
to tam bém em di fe ren tes jor na is: O Me ni no da Mata
des can sa, diz O Esta do de Mi nas. No Diá rio da Tar -
de, uma ma té ria de capa, no Ca der no 2, re gis tra o
Ade us ao Mes tre, que o Hoje em Dia re pe te em pa la -
vras se me lhan tes, no Ade us ao Aca dê mi co.
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Ca sa do com a Srª Ibran ti na Bran dão Cou to Mo -
re i ra, que ca ri nho sa men te é cha ma da de Dona Brant, 
com ela Vi val di teve cin co fi lhos: José Ma ria, Edu ar do
Vi tor, Pe dro Ro gé rio, Ma ria do Céu e Ana Cris ti na.

No se pul ta men to do ilus tre es cri tor mi ne i ro, por -
tan to na hora do ade us co mo vi do, o his to ri a dor e
ex-Senador Mu ri lo Ba da ró de fi niu a tra je tó ria de Vi -
val di com a cer te za de que a obra li te rá ria por ele de i -
xa da as se gu ra sua pe re ni da de.

A essa tra je tó ria, como bem si tu ou Ba da ró,
”agre ga-se a mais bela de to das as his tó ri as que o
mun do apre sen ta. A his tó ria das gran des de di ca ções, 
aque la re pre sen ta da na mais com ple ta do a ção de
seu cor po e de sua alma à Aca de mia Mi ne i ra de Le -
tras“.

Mu ri lo Ba da ró – que será o su ces sor de Vi val di
Mo re i ra na Pre si dên cia da Aca de mia Mi ne i ra de Le -
tras – lem brou que o es cri tor ja ma is le vou para seus
es cri tos a fu ti li da de ou a fic ção. Pre fe riu tri lhar pela fi -
de li da de ”aos com pro mis sos que as su miu, no cur so
de sua vida, com os va lo res na ci o na lis tas e os sen ti -
men tos de li ber da de, que são o apa ná gio da gen te
mi ne i ra. Sem pre, o mais puro es pí ri to de mi ne i ri da de
es tu a va em sua obra, nas ati tu des e em tudo o mais a
que era pro pe li do a par ti ci par.“

Ter mi no, Sr. Pre si den te, com meu par ti cu lar
ade us a um gran de mi ne i ro. E so li ci to à Mesa que
des te pro nun ci a men to faça par te e pas se a cons tar
dos Ana is do Se na do tam bém o dis cur so com que o
Se na dor Mu ri lo Ba da ró apre sen tou as con do lên ci as
da Aca de mia Mi ne i ra de Le tras ao seu mais es ti ma do
mem bro. Vi val do Mo re i ra, es cri tor bra si le i ro, o Me ni no 
da Mata, mi ne i ro de Tom bos de Ca ran go la.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

PRESIDENTE VIVALDO MOREIRA

MURILO BADARÓ

Ao dis cur sar du ran te a inu ma ção do Aca dê mi co e seu di le -
tís si mo ami go Mo a cir Andra de você as sim fa lou: “Não sei se te rei
con di ções psi co ló gi cas de man ter esta nos sa úl ti ma con ver sa. Eis 
por que trou xe as pa la vras es cri tas e nem sei como po de rei
lê-las. Qu e ria di zer-lhe pa la vras que vi es sem à men te, sem ne -
nhu ma pre pa ra ção. Sem ne nhum ro te i ro à fren te, sem pa pel à
mão. Ve ri fi co que não pos so. Nin guém é ca paz de con ter a emo -
ção di an te do cor po ina ni ma do de um ente que ri do”.

Re pi to-as sob o im pac to do mes mo te mor que ago ra me
opri me, de tor nar-me im po ten te em face da for te emo ção de que
me acho pos su í do, ao con tem plar seu cor po ser le va do para a
man são dos mor tos nes ta Casa que foi sua vida, sua obra, sua
gran de pa i xão e seu gran de amor. Cu i dei-me, meu caro Pre si den -

te Vi val do Mo re i ra, de pas sar para uma la u da de pa pel, mes mo
mo lha da pe las lá gri mas que não con se gui re ter no re ces so das
pál pe bras, a ex pres são dos sen ti men tos que en vol vem to dos os
seus con fra des, os mem bros da Aca de mia Mi ne i ra de Le tras, ins -
ti tu i ção a que deu o me lhor de sua vida.

Ca be-me a do lo ro sa ta re fa de di zer-lhe ade us em nome de 
nos sa Aca de mia Mi ne i ra de Le tras, a Aca de mia que você sem pre 
con si de rou como sua se gun da fa mí lia. Fa ço-o em nome de seus
com po nen tes, to dos com os co ra ções en som bra dos pela sa u da -
de e la nha dos de má goa.

Di zia Emer son, um dos seus au to res pre di le tos, que as
ins ti tu i ções são a som bra dos gran des ho mens. Esta Aca de mia
da qual foi o mais ilus tre e aca ta do mem bro e Pre si den te Per pé -
tuo, re fle ti rá para sem pre sua som bra, pa ra do xal men te ex pres sa
numa in ten sa lu mi no si da de que seu es pí ri to fez e fará pa i rar pela
eter ni da de do tem po como uma au réo la bri lhan te.

Mi nas Ge ra is aca ba de fi car mais po bre em seu pa tri mô nio 
mo ral e in te lec tu al. Por que não as si na lar, está tam bém em po bre -
ci do o Bra sil, igual men te des fal ca do de um pen sa dor es cla re ci do, 
um es cri tor de es ti lo pri mo ro so, ele gan te e ter so, guar dião do erá -
rio da in te li gên cia mi ne i ra, que como aca ba de acen tu ar o Go ver -
no Ita mar Fran co na nota ofi ci al do Go ver no de Mi nas la men tan -
do tão gran de per da para o Esta do, “como pou cos, sou be vi ven ci -
ar e ex pri mir as vir tu des ma i o res do modo de ser da gen te mon -
ta nhe sa”.

Não é este o mo men to de à be i ra de seu le i to mor tuá rio,
fa zer uma aná li se crí ti ca de sua obra li te rá ria, toda ela mes cla da
de atu a lís si mas ob ser va ções so bre os ho mens e as co i sas de
nos so tem po, in di ca ti vas de um es pí ri to ati la do, aten to às trans -
for ma ções que não o afas ta ram das ma tri zes fun da men ta is de
sua só li da for ma ção hu ma nis ta, ha u ri da na le i tu ra dos clás si cos e 
no es tu do da his tó ria, dos qua is ex tra iu seus per ga mi nhos de cul -
tu ra, seu zelo para com a lín gua, sua in tran si gen te in con for mi da -
de com os es pí ri tos li ge i ros e des ti tu í dos de pro fun di da de.

Sua no tá vel obra li te rá ria as se gu ra sua pe re ni da de. A ela
se agre ga a mais bela de to das as his tó ri as que o mun do apre -
sen ta, a his tó ria das gran des de di ca ções, aque la re pre sen ta da
na mais com ple ta do a ção de seu cor po e de sua alma a esta
Aca de mia Mi ne i ra de Le tras, a que en tre gou os me lho res dias de
sua vida até vê-la do ta da de uma sede con dig na e à al tu ra de
seu vas to pa tri mô nio in te lec tu al e mo ral.

Per mi to-me tra zer à co la ção, para re gis tro his tó ri co, o de -
po i men to cons tan te da nota ofi ci al ex pe di da pelo Go ver na dor de
Mi nas a que a pou co me re fe ri, na qual Ita mar Fran co diz: “pude
acom pa nhar, so bre tu do como Pre si den te da Re pú bli ca, seu em -
pe nho na im plan ta ção da sede da Aca de mia e tes te mu nhar a de -
di ca ção com que al can çou as me tas tra ça das. Ele va lo ri zou a ins -
ti tu i ção e en ri que ceu o acer vo da casa com a do a ção de no tá vel
bi bli o te ca. Ali sem pre es ta rá o vul to tu te lar do au tor e mes tre”.
Esta pro cla ma da ver da de nós to dos, seus con fra des, te mos o or -
gu lho de cer ti fi cá-la.

Você, caro Vi val do, fez par te de uma re quin ta da aris to -
cra cia do es pí ri to que se vai ra re an do nos dias de hoje. Per ma -
ne ceu fiel, não aos so nhos in gê nu os da gló ria, mas, aos com -
pro mis sos que as su miu no cur so de sua vida com os va lo res
na ci o na lis tas e os sen ti men tos de li ber da de que são o apa ná -
gio da gen te mi ne i ra.

O mais puro es pí ri to de mi ne i ri da de es tu a va em sua obra,
nas ati tu des e em tudo o mais a que era pro pe li do a par ti ci par,
pela fi de li da de guar da da con si go mes mo no re li gi o so res pe i to
para com a vida.

Ali men tou seu es pí ri to da me lhor se i va nos exem plos her -
da dos na Fa zen da do Tan que, de onde ha u riu os mo de los que o
ser vi ram de fa nal e guia, abas te cen do-o dos for tes vi ga men tos
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mo ra is em que as sen tou, pela obs ti na ção in te li gen te, a obra que
su pe ra rá as ero sões pro vo ca das pela im pe ni tên cia do tem po.

Em pa la vras re pas sa das de emo ção de agra de ci men to ao
povo de Ca ran go la, um re can to de seus amo res, você sen ten ci ou 
que “a in te li gên cia e o tra ba lho di ri gem a hu ma ni da de in te li gên cia 
quer di zer cla ri vi dên cia vi são cla ra das re a li da des cir cun dan tes
da con jun tu ra para agir de acor do com ela. E de po is, mãos à
obra. Tra ba lhar, por que só o tra ba lho aju da a vi ver, isto é, acu mu -
la pro vi são para a jor na da, trans for ma-se em his tó ria e sem his tó -
ria não vi ve mos".

Tra ba lhar foi o seu des ti no na in fa ti gá vel fa i na da ela bo ra -
ção in te lec tu al tudo le va do aos pin ca ros da in te li gên cia da dig ni -
da de, da ope ro si da de e da hon ra dez. Sei que apre ci a va mu i to a
pa rê mia de que a hon ra é a úni ca pa la vra cujo sin gu lar e o plu ral
ja ma is es tão de acor do. É mais im por tan te vi ver com hon ra do
que com hon ras. Eis aí o se gre do de sua im por tan te vida de es -
cri tor in tec tu al ho mem pú bli co, che fe de fa mí lia e di ri gen te: sem -
pre pre fe riu vi ver com hon ra a vi ver com hon ras por isso re ce beu
no cur so de sua uti lís si ma exis tên cia a láu rea mais ele va da da
dig ni da de in te lec tu al, além do re co nhe ci men to e o res pe i to dos
co e tâ ne os.

Mi nas sem você fica me nor. Aca ba mos de per der uma
men te po de ro sa, ca paz das mais al tas re fle xões e das ela bo ra -
ções mais so fis ti ca das do es pí ri to. São as le tras mi ne i ras que es -
tão de luto. É a in te li gên cia mi ne i ra que em po bre ceu.

Per so na li da de mul ti fa ce ta da. Vi val di Mo re i ra mar cou sua
pre sen ça pela in te li gên cia e des cor ti no. Advo ga do, jor na lis ta, ser -
vi dor pú bli co, mi nis tro e pre si den te do Tri bu nal de Con tas do
Esta do, fo ram pos tos onde pres tou os mais re le van tes ser vi ços a
Mi nas e ao Bra sil, dig ni fi can do-os pelo ex pres si vo exem plo de
pro bi da de, in te i re za mo ral e de sin te res se pes so al.

Em seu con sa gra do me mo ri al “O mes mo da mata e seu
cão pi lo to” você di zia, na des pre o cu pa ção dos dias fe li zes e ri so -
nhos vi vi dos na Fa zen da do Tan que, “não sen tir es tar cos tru in do
a his tó ria de um ho mem sim ples, mas cons ci en te di an te das ta re -
fas que lhe fo ram des ti na das pela Pro vi dên cia”. Em ver da de, o
ho mem sim ples trans for mou-se em sím bo lo de de di ca ção a Mi -
nas, em mo de lo de tra ba lha dor in fa ti gá vel na pro du ção in te lec tu -
al, ar qué ti po do ci da dão e pai de fa mí lia, lí der es pi ri tu al de uma
ge ra ção.

Por im pe ra ti vo es ta tu tá rio te rei so bre meus om bros a enor -
me ta re fa de su ce dê-lo na pre si dên cia da Aca de mia. Digo su ce -
dê-lo, por que subs ti tuí-lo nin guém ja ma is con se gui rá fa zê-lo, tal a 
gran di o si da de de sua obra, ins cri ta per pe tu a men te na me mó ria
das gen tes e na di men são das co i sas eter nas.

Este ja se gu ro de que não de son ra re mos seu nome e mu i -
to me nos des lus tra re mos seu tra ba lho. Você há de ser sem pre
nos sa ins pi ra ção e guia.

Você, meu que ri do ami go Vi val do Mo re i ra es ta rá guar da do 
no mais ín ti mo re li cá rio de nos sa afe i ção. Em nome da Aca de mia
Mi ne i ra de Le tras abra ça mos os mem bros de sua fa mí lia, cer tos
de que ma i or con so lo não lhes po de ria ser dado do que a glo ri o -
sa con sa gra ção que lhe tri bu tam os mi ne i ros nes ta hora tris te de
des pe di da.

Vai e des can sa em paz, que ri do ami go.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

Tem a pa la vra, por vin te mi nu tos, a Se na do ra
Ma ria do Car mo Alves.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
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, te nho re -
pe ti do nes te ple ná rio, em di ver sos pro nun ci a men tos,
e te nho ou vi do tam bém dos meus ilus tres Pa res, que
a su pe ra ção dos pro ble mas ca u sa dos ci cli ca men te
pe las se cas não está ads tri to a even tu a is obs tá cu los
cli má ti cos, mas à fal ta de uma fir me de ci são po lí ti ca.
É ple na men te sa bi do que as téc ni cas ca pa zes de
pos si bi li tar a ple na con vi vên cia com as se cas são am -
pla men te co nhe ci das e fo ram im plan ta das com ab so -
lu to êxi to em vá ri os pa í ses ári dos e se mi-áridos do
mun do. Gra ças a es sas téc ni cas es sas re giões se cas
fo ram trans for ma das em imen sos po ma res pro du to -
res de ali men tos, ex tir pan do em de fi ni ti vo a mi sé ria
de seus po vos.

Na ver da de, o que ocor reu no Bra sil, em es pe ci -
al nos úl ti mos cem anos, foi um to tal ali ja men to do
Nor des te dos pla nos de de sen vol vi men to eco nô mi co, 
em prol do cres ci men to do Cen tro-Sul, por par te dos
di ver sos pre si den tes e di ta do res que es ti ve rem à
fren te dos des ti nos na ci o na is. Cla ro que hou ve hon ro -
sas ex ce ções, mas fo ram ra rís si mas.

Du ran te a pri me i ra cam pa nha ele i to ral do atu al
Pre si den te, re nas ceu a es pe ran ça en tre os nor des ti -
nos de que o nos so can di da to se ria uma des sas ex -
ce ções his tó ri cas, que, no fi nal do sé cu lo, iria fi nal -
men te pri o ri zar o Nor des te, onde vi ce jam mais de
50% da mi sé ria ab so lu ta na ci o nal. O en tão Se na dor
Fer nan do Hen ri que Car do so jus ti fi ca va es sas es pe -
ran ças, seja pelo seu rico pas sa do po lí ti co, pe las te -
ses so ci a is mag ni fi ca men te de fen di das em seus li -
vros, pelo bri lho do seu de can ta do sa ber de so ció lo go 
mun di al men te res pe i ta do e so bre tu do pe los seus
com pro mis sos a fa vor de uma so ci e da de igua li tá ria.

É ver da de que, logo após a pos se, le va mos o
sus to que de i xou a to dos nós, nor des ti nos, es tu pe fa -
tos, quan do Sua Exce lên cia re co men dou aos bra si le i -
ros que se es que ces sem do que ele ha via afir ma do
em seu li vros. Tal vez por ser mos ori gi ná ri os de uma
so ci e da de ape ga da a rí gi das tra di ções, em que a pa -
la vra em pe nha da é pac to de hon ra a ser cum pri do,
não po día mos en ten der quem não as su mia nem
mes mos com pro mis sos es cri tos. A par tir daí, fo mos
des co brin do que nos sas es pe ran ças não cor res pon -
di am à tris te re a li da de de uma ad mi nis tra ção que se
re ve lou ma dras ta para os nor des ti nos.

Não sou le vi a na para ad mi tir que te nha sido
essa a in ten ção do Pre si den te. Admi to que, no fun do,
Sua Exce lên cia cul ti va as mais no bres idéi as de de -
sen vol vi men to e jus ti ça so ci al para o povo bra si le i ro,
mas não pos so agre dir os fa tos, e, por tan to, não há
como ne gar que, pro va vel men te por in fluên cia de sua
so fis ti ca da as ses so ria, os pro ble mas nor des ti nos, em 
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es pe ci al os do nos so se mi-árido, não têm me re ci do a
mí ni ma pri o ri da de. Ao con trá rio, ex ce tu an do es po rá -
di cas ma ni fes ta ções re tó ri cas, este Go ver no tem de -
vo ta do um pou co dis far ça do ali ja men to às ques tões
nor des ti nas. Pri me i ro, no de cor rer des te Go ver no,
não hou ve uma só obra mar can te para a re gião; se -
gun do, o Pla no Real tem sido um fa tor os ten si vo de
con cen tra ção de ren da nas re giões in dus tri a li za das;
e fi nal men te, o Pre si den te fez ques tão de as si nar o
tes ta men to de mor te da Su de ne.

Qu an to aos efe i tos do Pla no Real no agra va -
men to das de si gual da des re gi o na is  já hoje as ma i o -
res do mun do mo der no  em cru el de tri men to do Nor -
des te, por se rem mul ti for mes os seus ten tá cu los, se -
ria mais apro pri a do fa lar mos so bre essa ques tão em
ou tro mo men to.

Para fins de exem pli fi car o des pre zo que tem sido
con fe ri do ao Nor des te nes ses úl ti mos seis anos de Go -
ver no, bas ta re gis trar que na Lei nº 9.532, de 1997, foi
es ta be le ci da a len ta e gra du al mor te da Su de ne. De sa -
for tu na da men te, o Pre si den te des pre zou o fato de que
a Su de ne é um sím bo lo para nós nor des ti nos, cri a da
gra ças à cla ri vi dên cia de Jus ce li no Ku bits chek . Bas ta
ci tar que 57% do IPI re co lhi do na re gião e 27% do ICMS 
são pro ve ni en tes de em pre sas que con ta ram, para a
sua im plan ta ção, com re cur sos da que la agên cia de de -
sen vol vi men to. Acre di to que pre va le ceu ante o atu al
Pre si den te a far sa tão di vul ga da por in flu en tes for ma do -
res de opi nião do Sul-Sudeste, se gun do a qual a re gião
nor des ti na é um poço sem fun do a con su mir gran de
par te dos sub sí di os do País, e, afi nal, era pre ci so dar
um fim a essa san gria.

Se Sua Excelência tivesse ouvido uma assessoria 
mais bem formada e corretamente informada, saberia
que no Brasil, caso único no mundo, não são as regiões
mais pobres que recebem a maioria dos subsídios
nacionais. Aqui, surpreendentemente, funciona uma
lógica de Robin Hood ao inverso: os pobres financiam
os mais ricos! Para ser exata, enquanto para o
Sul-Sudeste são destinados 51% do to tal nacional dos
subsídios, para a região mais pobre do País, o
Nordeste, são destinados tão-somente 9% deles. Ainda
assim, o Senhor Presidente foi convencido de que os
poucos subsídios que para lá iam deveriam ser extintos.

De i xo cla ro que des de aque la épo ca o de se jo
da tec no cra cia eco nô mi ca do Go ver no era ex tin guir
de fi ni ti va men te a Su de ne. Che gou-nos a no tí cia, na
se ma na pas sa da, de que o Sr. Mi nis tro da Inte gra ção
Re gi o nal já en tre gou ao Pre si den te um pla no de fi ni ti -
vo de ex tin ção da que le ór gão, trans for man do-o numa
inó cua agên cia de de sen vol vi men to. O pre tex to, des -
ta vez, é que foi lo ca li za do um foco de cor rup ção na

Su dam. E o que tem a Su de ne com a Su dam? Além
do mais, é uma idéia es ta pa fúr dia ex tin guir-se um ór -
gão por que se des co briu que o seu di re tor era cor rup -
to. Em go ver nos pas sa dos, já hou ve de nún ci as na
pró pria Su dam de que o seu su pe rin ten den te es ta va
pre va ri can do, e o Pre si den te à épo ca, hoje o no bre
Se na dor José Sar ney, de mi tiu o fun ci o ná rio cor rup to,
fez uma in ter ven ção no ór gão e cor ri giu as dis tor ções. 
Agir de ou tra for ma, Sr. Pre si den te, se ria o mes mo
que, pelo fato de even tu al men te iden ti fi car-se um par -
la men tar cor rup to, fe char o Con gres so. O que de fato
ocor re ago ra, como se diz no meu Ser gi pe, é jun tar-se 
a fome com a von ta de de co mer. Já ha via o pla no ma -
qui a vé li co de se ex tin guir a Su de ne e a Su dam. O res -
to é puro pre tex to que nós, par la men ta res do Nor des -
te, do Nor te e do Cen tro-Oeste, numa re a ção fir me e
su pra par ti dá ria, te mos mais do que o de ver: te mos a
obri ga ção de der ru bar esse aten ta do des res pe i to so
con tra os in te res ses das já tão dis cri mi na das re giões
me nos de sen vol vi das do País.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, no iní cio
do pri me i ro man da to do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, Sua Exce lên cia afir ma va pe sa ro so aos
par la men ta res e aos go ver na do res do Nor des te que
o pro cu ra vam em bus ca de aju da que gos ta ria mu i to,
tan to quan to eles, de aju dar a re gião, mas não que ria
co me ter er ros do pas sa do, in ves tin do sem pla ne ja -
men to em obras e ações que não re sul ta ri am em es -
tru tu ras de fi ni ti vas que di mi nu ís sem pro gres si va men -
te os efe i tos das se cas fu tu ras. Os go ver na do res, ci -
en tes da inu ti li da de das fren tes de emer gên cia, aca -
ta ram a idéia e par ti ram para um pro je to que não ape -
nas di mi nu ís se vi go ro sa men te os efe i tos da seca,
como tam bém cri as se um pla no de de sen vol vi men to
efe ti vo para a re gião.

O Plano ”Novo Nordeste“ era um plano
abrangente de desenvolvimento auto-sustentável,
montava uma sólida estrutura de recursos hídricos e,
em es pe cial, construía condições permanentes de
convivência com as secas. Dentre outros benefícios,
seriam gerados 3 milhões e 400 mil empregos
permanentes; promoveria o assentamento de 100 mil
famílias em lotes irrigados; 300 mil pequenas
propriedades teriam suas áreas estruturadas para a
convivência com as secas e, por fim, seriam criadas
condições atraentes para, em parceria com o setor
privado, ser implantado o maior pólo de fruticultura
irrigada da América Latina.

Esse pla no, Sr. Pre si den te, trans for ma ria pro -
fun da men te o Nor des te em ter mos so ci a is, al çan do
mi lhões de cam po ne ses mi se rá ve is à con di ção de
clas se mé dia ru ral; nos as pec tos ge o po lí ti co e eco nô -
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mi co, di mi nu ir-se-ia o imen so fos so que se pa ra as
eco no mi as in dus tri a li za das do Sul-Sudeste da em po -
bre ci da nor des ti na; me di das re la ti vas à in -
fra-estrutura di mi nu i ri am ex pres si va men te os gas tos
do Te sou ro Na ci o nal nas pró xi mas se cas.

A per gun ta na tu ral que se faz é: e o cus to de
tudo isso? Se ria em tor no de R$12 bi lhões di vi di dos
em dez anos. Apa ren te men te, o va lor é ex pres si vo,
mas ir re le van te, quan do se sabe que cada ano de
seca, se gun do cál cu los ofi ci a is, pro mo ve um pre ju í zo
de cer ca de R$5 bi lhões. Daí se con clui que o in ves ti -
men to pro gra ma do se ria in fe ri or ao pre ju í zo de
tão-somente três anos de se cas. Ora, quan do se sabe 
que nes te sé cu lo ti ve mos 22 anos de se cas, con -
clui-se que o pre ju í zo pro por ci o na do à Na ção bra si le i -
ra al can çou a fa bu lo sa ci fra de R$110 bi lhões, sem
con si de rar os da nos in cal cu lá ve is de de ze nas de mi -
lhões de en fer mos e a mor te pura e sim ples de pelo
me nos um mi lhão e meio de ser ta ne jos.

Mas como te nho cons ciên cia de que nú me ros
que en vol vem o so fri men to ou mes mo o ge no cí dio
dos ser ta ne jos não al can çam os ou vi dos sen sí ve is de 
nos sa so ber ba tec no cra cia, ve ja mos ou tras com pa ra -
ções que lhe são mais fa mi li a res. O in ves ti men to
equi va le ria a ape nas um quar to do apli ca do pelo Pro -
er para sal var ban que i ros fa li dos ou, mais re cen te -
men te, o apli ca do no sa ne a men to do Ba nes pa. 

Entre tan to, vale re pe tir: se ria in ves ti men to to tal -
men te au to fi nan ciá vel e, ain da que não se le vas se em
con ta esse fato, se ria uma apli ca ção de re cur sos ple -
na men te com pen sá ve is pela eco no mia que se ge ra ria
para o Te sou ro Na ci o nal em pou cas se cas fu tu ras.

A en tre ga do pro je to Novo Nor des te ao Pre si -
den te foi so le ne e con tou com a pre sen ça de to dos os
go ver na do res e par la men ta res no Pla nal to. O ca va -
lhe i ris mo do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, 
com a sua jus ta re pu ta ção de gran de an fi trião, foi im -
pe cá vel. Não fal ta ram en tu siás ti cos elo gi os pre si den -
ci a is à ini ci a ti va dos go ver na do res – ”ex tre ma men te
opor tu na e pa trió ti ca“, se gun do suas ve e men tes pa -
la vras –, além do seu fir me com pro mis so de co brar
um ur gen te es tu do da área eco nô mi ca para en con trar 
me i os para vi a bi li zar os re cur sos.

A so li da ri e da de de Sua Exce lên cia en cer rou-se
com essa efu si va re cep ção. Nun ca hou ve uma res -
pos ta ofi ci al so bre o tema nem da área eco nô mi ca
nem de qual quer ou tro Mi nis té rio, nem mu i to me nos
do pró prio Pre si den te – nem ao me nos um ges to pro -
to co lar da área téc ni ca pe din do ex pli ca ções a res pe i -
to. O go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, que ha via apre sen ta do suas idéi as du ran te a
cam pa nha e so bre tu do pela sua rica bi o gra fia de po lí -

ti co e es cri tor en ga ja do com o so ci al e o igua li ta ris mo, 
pro ce deu da mes ma for ma como a es ma ga do ra ma i -
o ria de seus an te ces so res agi ram com as pri o ri da des
do Nor des te, par ti cu lar men te com as ações de pre -
ven ção per ma nen te aos efe i tos da seca: sim ples men -
te ar qui vou o pro je to. Qu an to à vi a bi li da de dos pla nos
apre sen ta dos, os seus as ses so res nem se de ram ao
tra ba lho de afir mar: ”não le mos nem gos ta mos“. Sim -
ples men te re le ga ram-no ao es que ci men to. 

Cabe aqui, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
uma observação importante para que não pairem
dúvidas ou interpretações de má-fé: a região nordestina 
não deseja nem pleiteia esmolas. Apesar de
inteiramente alijada das prioridades dos projetos
nacionais neste último século e meio de existência,
quando todo o foco do poder esteve voltado para o
desenvolvimento do Sul-Sudeste, a região nordestina
tem resistido e se mostrado plenamente viável. E não
tem sido fácil fazê-lo quando toda a legislação tributária
nacional tem sido ostensivamente protecionista para as
regiões produtoras e penalizadora para as
consumidoras; quando as sedes das estatais, os
centros de pesquisas e as grandes obras de in -
fra-estrutura sempre se concentraram nas regiões
industrializadas. Por outro lado, graças à política
econômica implementada pelo governo militar e que
seria surpreendentemente complementada du rante o
Plano Real, todo o sistema financeiro se concentrou no
Sudeste e, em es pe cial, em São Paulo. 

Não obs tan te todo esse os ten si vo fa vo re ci men -
to, o Nor des te tem dado mais à União do que dela re -
ce be. Isso fi cou exa us ti va men te de mons tra do num
es tu do mag ní fi co pro mo vi do pelo BNB, na dé ca da de
90, de no mi na do ”Nor des te: Entra da e Sa í da de Re -
cur sos“. Tra ta-se de um es tu do para se pro ce der a um 
le van ta men to de ta lha do, den tro de um pe río do de
tem po, para se es ta be le cer tudo que en trou da União
e o que dela saiu. O pe río do es co lhi do foi de 1980/85,
pin ça do ale a to ri a men te, mas se cu i dan do para que
hou ves se nele a exis tên cia de uma seca pe los seus
efe i tos ne ga ti vos à re gião. O ob je ti vo era com pro var
se era ver da de i ra ou fal sa a in for ma ção de que o Nor -
des te era um ônus eco nô mi co para a União. 

Por con ta dis so foi re a li za do um es tu do ex tre -
ma men te me ti cu lo so du ran te aque les anos, iden ti fi -
can do-se em de ta lhes tudo o que en tra ra a qual quer
tí tu lo no Nor des te a par tir do Te sou ro Na ci o nal, e tudo 
aqui lo que sa í ra da re gião em be ne fí cio do país como
um todo, des de os im pos tos, sal dos de pe tró leo, en -
fim, to dos os com po nen tes que sa íam da re gião. 

O resultado foi altamente esclarecedor e
definitivo. Mesmo considerando uma seca – naqueles 
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anos de 80 a 85 houve uma seca –, quando houve
forte entrada de recursos a fundo perdido, o Nordeste
deu mais do que recebeu à Nação brasileira em
termos financeiros líquidos. O Nordeste deu
aproximadamente US$1 bilhão por ano! 

Portanto, é uma farsa que revela ignorância ou
má-fé a afirmação de que a região nordestina é um
ônus para os brasileiros. 

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, ter o
Nordeste é um bom negócio econômico para o Brasil,
ao contrário do que, repito, por ignorância ou má-fé,
se propala quando se diz que a região é um ônus para 
o País. Isso sem computar o fato relevante de que na
região está o berço da nacionalidade brasileira. 

A propósito, é válido destacar que, ao longo de
todo este século, o Nordeste foi superavitário na
balança de pagamentos, ao contrário do Sudeste
que, por décadas a fio, du rante sua fase de
industrialização, foi amplamente deficitário. Ou seja,
os superávits do Nordeste, que exportava mais do
que importava, foram imprescindíveis para a
industrialização de São Paulo. 

Por todos ess es fatos, seja por razões
geopolíticas, sociais ou econômicas, é justo que seja
atribuída, finalmente, uma prioridade para o
Nordeste, porque o desenvolvimento da região
implicará a conquista de um vigo roso mercado
interno para o Sudeste industrializado, bem maior e
mais estável do que a parte externa do Mercosul. Da
mesma forma que o desenvolvimento do oeste
americano – região de clima muitíssimo mais hostil do 
que o nordestino – foi importante para as indústrias
do leste e hoje se constitui na região mais dinâmica
dos Estados Unidos.

Mas, em que pese toda essa lógica, não é isso
que se vê. Os nordestinos continuam, neste começo
de milênio, a ser tratados como o ”patinho feio“, no
estabelecimento das prioridades nacionais.

A forma de encarar as secas na virada do século 
é exatamente a mesma de há 200 anos. Todos sabem 
como criar uma in fra-estrutura de convivência com as
secas. Mas não há decisão política para fazê-lo. O
Governo atual encara os sertanejos do nosso
semi-árido como uma sub-raça, que, no máximo,
merece ações inúteis e humilhantes das frentes de
emergência. Jamais houve um esforço como o dos
norte-americanos na década de 30 com as suas
regiões secas ou da empobrecida Índia da década de
60, que investiu na sua admirável Revolução Verde,
extirpando a miséria de seu povo e transformando
regiões bem mais adversas que as nossas em

prósperos pomares de produção de alimento, onde
empregam centenas de milhões de camponeses.

Por sua vez, a so fis ti ca da tec no cra cia do Pla no
Real age de for ma se me lhan te a seus an te ces so res
da épo ca do Impé rio, do Esta do Novo e da di ta du ra
mi li tar, num to tal des pre zo às ques tões nor des ti nas.

A questão que se coloca é: até quando nossos
conterrâneos aceitarão a condição de párias? Até
onde será possível se aceitar uma desigualdade re -
gional, a maior das nações modernas, sem que
comecem a crepitar as chamas do separatismo, como 
ocorre na Itália, onde o norte industrializado quer se
separar do sul empobrecido? Ressalta-se: com uma
desigualdade re gional bem menor do que a nossa. Os 
sinais, lamentavelmente, já começaram a aparecer.
Recentemente, a revista Veja publicou uma pesquisa
promovida pela Unesco, feita en tre os estudantes do
Paraná, que chegou à chocante conclusão de que
mais de 52% da juventude estudantil do Estado
defende o lema separatista ”o sul é o meu país“.
Nota-se que a pesquisa foi feita numa faixa bem
informada da população, que dentro de poucos anos
estará no comando do Estado. 

E o mais grave, Sr. Presidente: os fundamentos
do Plano Real tendem a acentuar mais o já
insuportável fosso econômico que separa as regiões
mais pobres do Brasil das mais industrializadas. E o
que afirmo aqui não se baseia em conjecturas vazias,
mas em frios da dos econômicos.

Mu i to obri ga da.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.

Presidente, solicito minha inscrição para uma breve
comunicação.

O SR. PRES I DENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
está inscrito, Senador Roberto Requião. V. Exª já
havia feito a solicitação.

O SR. PRES I DENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário que tomaram posse,
no último dia 4 do corrente, os Senadores Tasso Rosado
e Nilo Teixeira Cam pos. O Senador Tasso Rosado é o
segundo suplente do Senador Fernando Bezerra e as -
sume em virtude da renúncia tácita do Primeiro Suplente, 
Agnelo Alves, que assumiu o cargo de prefeito de
Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O Senador Nilo
Teixeira Cam pos as sume em virtude do afastamento do
Senador Artur da Távola para exercer o cargo de
Secretário de Cultura da cidade do Rio de Ja neiro.

Os do cu men tos re fe ren tes às pos ses são pu bli -
ca dos na for ma re gi men tal.

São os se guin tes os do cu men tos en -
ca mi nha dos à Mesa:
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Ro ber to Re quião, que dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, tra go ao Ple ná rio do Se na do e ao co nhe -
ci men to de V. Exª, na con di ção de Pre si den te do Se -
na do e da Mesa nes te mo men to, uma in for ma ção que 
me foi pas sa da pelo Dr. Cruz, Pro mo tor de Jus ti ça na
ci da de de Ma rin gá, Pa ra ná. 

Como to dos sa be mos – e o Se na dor Álva ro Dias 
é tes te mu nha por que é de Ma rin gá –, a pre fe i tu ra da -
que la ci da de foi rou ba da por uma ver da de i ra qua dri -
lha que, por três ad mi nis tra ções mu ni ci pa is, man te ve
o mes mo Se cre tá rio da Fa zen da. O furo pas sa de
R$100 mi lhões, dos qua is R$53 mi lhões já com pro va -
dos.

O pa pel do Pro cu ra dor de Jus ti ça é no tá vel.
Está agin do com cri té rio, tra ba lhan do mu i to, com
isen ção ab so lu ta e não per do an do cor rup to al gum, de 
to das as cor ren tes par ti dá ri as. 

Como pro du to des se tra ba lho, con se gui uma in -
for ma ção se ri ís si ma que, sem a me nor som bra de dú -
vi da, re dun da rá na cas sa ção de um De pu ta do Fe de -
ral do Pa ra ná. Qual é esse De pu ta do? Não sei. Mas S. 
Exª pa gou o IPC – Insti tu to de Pre vi dên cia dos Con -
gres sis tas, já ex tin to, em 28 de ja ne i ro de 1999, com o 
che que da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral nº 307.792, as -
si na do pelo Se cre tá rio da Fa zen da de Ma rin gá, no mi -
nal ao IPC e des vi a do do Erá rio mu ni ci pal, no va lor de 
R$92.160. Re pi to, o che que da Ca i xa Eco nô mi ca é de 
28 de ja ne i ro de 1999 e seu nº é 307.792. Estou ten -
tan do des co brir com os li qui dan tes do IPC quem foi o
be ne fi ciá rio des se pa ga men to, que se ori gi nou em di -
nhe i ro des vi a do do Erá rio mu ni ci pal da ci da de pa ra -
na en se de Ma rin gá. 

Nes te mo men to, so li ci to o apo io de V. Exª, Se na -
dor Ge ral do Melo, Vi ce-Presidente do Se na do, e do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães para que de ter -
mi nem aos nos sos fun ci o ná ri os que iden ti fi quem o
be ne fi ciá rio des se pa ga men to fe i to com che que rou -
ba do da Pre fe i tu ra de Ma rin gá. Isso é par te de um es -
cân da lo pe sa dís si mo de di la pi da ção. Estou en con -
tran do al gu mas di fi cul da des para iden ti fi car o be ne fi -
ciá rio, em bo ra os pro mo to res de Ma rin gá já te nham
lo ca li za do o de pó si to. O ci ta do che que foi de po si ta do
no Ban co nº 001, Ban co do Bra sil, agên cia nº 2636,
na con ta nº 193.322-1. 

No mo men to em que o be ne fi ciá rio des se che -
que for iden ti fi ca do, sa be re mos quem foi o as so ci a do
do IPC que uti li zou di nhe i ro pú bli co para qui tar suas

dí vi das ou um em prés ti mo ou a com ple men ta ção da
apo sen ta do ria.

Cum pri men to o Mi nis té rio Pú bli co do Pa ra ná, o
Pro mo tor Cruz, res sal tan do esse tra ba lho mag ní fi co
que fa zem, mes mo num mo men to em que al gu mas
vo zes da Re pú bli ca pre ten dem di fi cul tar o tra ba lho
dos Pro cu ra do res de Jus ti ça. A mi nha so li da ri e da de
com os Pro cu ra do res de Jus ti ça por mais esse tra ba -
lho que pres tam ao Bra sil. 

E eu es pe ro que, ra pi da men te, iden ti fi que mos e
re sol va mos o pro ble ma des se con tri bu in te do IPC, se
ain da es ti ver no exer cí cio do man da to, com a ne ces -
sá ria e sa ni tá ria cas sa ção do man da to.

Era esse o in for me e a so li ci ta ção que que ria fa -
zer à Mesa. Os da dos são ofi ci a is do Mi nis té rio Pú bli -
co do Pa ra ná.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re -
quião, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da 
pelo Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So li ci to a V. Exª que faça um re que ri men to
com es ses da dos, para que pos sa mos to mar as pro vi -
dên ci as que V. Exª re quer.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Ime di a ta men te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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 Jef fer son 
Pé res.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 1, DE 2001
Se nhor Pre si den te,
Fa le ceu no úl ti mo dia 26 de ja ne i ro, aos 88 anos,

na ci da de de Belo Ho ri zon te, o es cri tor e ho mem pú bli -
co Vi val di Mo re i ra, que, à fren te de que exer ceu, sem pre 
sou be hon rar Mi nas Ge ra is e o Bra sil.

For ma do pela an ti ga Fa cul da de Na ci o nal de Di -
re i to no Rio de Ja ne i ro, Vi val di exer ceu o jor na lis mo
nes sa ci da de e em Belo Ho ri zon te, ao mes mo tem po
em que atu ou como Che fe de Ga bi ne te do Se cre tá rio
de Fi nan ças Ma ga lhães Pin to, no Go ver no Mil ton
Cam pos, no pe río do de 1947 a 1950.

Foi no me a do para o Tri bu nal de Con tas do Esta -
do, onde fez car re i ra, che gan do a Mi nis -
tro-Presidente. Foi Di re tor-Geral da Impren sa Ofi ci al
de Mi nas Ge ra is, no Go ver no Fran ce li no Pe re i ra.

Pre si dia a Aca de mia Mi ne i ra de Le tras há mais de 
20 anos, ten do de i xa do vin te li vros pu bli ca dos, en tre
eles um per fil bi o grá fi co do Se na dor Mil ton Cam pos.
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Nas ci do em 28 de se tem bro de 1912, na ci da de
de Tom bos do Ca ran go la, em Mi nas Ge ra is, Vi val di
Mo re i ra era ca sa do com D. Ma ria Ibran ti na e pai de
cin co fi lhos: Pe dro Ro gé rio, José Ma ria, Edu ar do, Ma -
ria do Céu e Ana Cris ti na.

Em face do ex pos to, re que i ro, nos ter mos do art. 
218 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, e de
acor do com a tra di ção da Casa, as se guin tes ho me -
na gens pelo seu fa le ci men to:

a) in ser ção em ata de voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as ao Tri bu nal de 

Con tas, Assem bléia Le gis la ti va e Aca de mia Mi ne i ra
de Le tras de Mi nas Ge ra is, bem como à sua fa mí lia,
na pes soa de D. Ma ria Ibran ti na.

Sala das Ses sões, 30 de ja ne i ro de 2001. –
Anto nio Car los Ma ga lhães – José Alen car – Arlin -
do Por to – Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para en -
ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, uso a pa la vra, nes te mo men to, 
para re gis trar a mi nha subs cri ção nes se re que ri men -
to de au to ria do no bre Se na dor Pre si den te Anto nio
Car los Ma ga lhães, re co nhe cen do, so bre ma ne i ra, as
ações do Dr. Vi val di Mo re i ra, nos so Pre si den te da
Aca de mia Mi ne i ra de Le tras.

Inscri to que es tou para fa zer uma co mu ni ca ção
ina diá vel, fa rei re gis tro de mais de ta lhes, mas que ro
di zer da ale gria de subs cre ver esse re que ri men to, es -
pe ci al men te nes te mo men to em que V. Exª ren de as
ho me na gens do Se na do da Re pú bli ca a esse gran de
mi ne i ro, que, sem dú vi da, deu par te da sua vida em
prol das le tras, da cul tu ra, da po lí ti ca e do jor na lis mo.

Os meus cum pri men tos a V. Exª pela ini ci a ti va e
a mi nha ale gria de, como mi ne i ro, es tar aqui com pon -
do esta Ban ca da e, com en tu si as mo, re ce ben do as
ho me na gens pro pos tas por V. Exª.

Mu i to obri ga do, Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor José Alen car.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Para en -

ca mi nhar.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro me as so ci ar e tam bém subs cre ver esse re que -
ri men to pelo qual o Se na do da Re pú bli ca pres ta jus ta
ho me na gem a esse gran de bra si le i ro, o es cri tor Vi val -
di Mo re i ra. 

Ele re al men te foi um ho mem de vida pú bli ca
exem plar, um ci da dão que de i xa sa u da de em to dos
aque les que fo ram seus ami gos , que o co nhe ce ram,
que fo ram seus vi zi nhos. Vi val di Mo re i ra pri ma va pelo
com por ta men to como ci da dão, como che fe de fa mí lia 

e como in te lec tu al. Foi ele i to Pre si den te Per pé tuo da
Aca de mia Mi ne i ra de Le tras; de i xou uma obra re al -
men te mu i to rica de in for ma ções so bre gran des vul -
tos da his tó ria de Mi nas Ge ra is e tam bém de vá ri as
re giões, es pe ci al men te das re giões onde ele vi veu.

Então, é mu i to opor tu na a oca sião em que se
pres ta uma ho me na gem a esse gran de ci da dão, e,
ob vi a men te, to dos nós mi ne i ros gos ta ría mos de nos
as so ci ar a ela e subs cre vê-la.

Mu i to obri ga do, Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 

– Em vo ta ção o re que ri men to que aca ba de ser lido.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Abro uma ex ce ção para fa zer, em nome da
Mesa, a mi nha ho me na gem a Mi nas Ge ra is, que aca -
ba de per der um dos seus gran des vul tos con tem po -
râ ne os: o es cri tor e ho mem pú bli co Vi val di Mo re i ra.
Dele po de-se di zer: vi veu para os li vros, vi veu para a
cul tu ra. Em fa vor dela de di cou os me lho res anos de
sua exis tên cia e as ma i o res ener gi as. Dis so é tes te -
mu nha toda Mi nas Ge ra is, mu i tas ve zes o vi quan do
pre si dia há mais de 20 anos a sua Aca de mia. Sua
ges tão foi tão pro fí cua que os aca dê mi cos, por una ni -
mi da de, co i sa rara nes te País, de ram-lhe o ga lar dão
de Pre si den te Per pé tuo da Aca de mia.

O en sa ís ta, o me mo ri a lis ta, o his to ri a dor Vi val di
Mo re i ra era um hu ma nis ta da li nha gem que em Mi nas 
Ge ra is pro du ziu João Pi nhe i ro, Antô nio Car los Ri be i -
ro de Andra da, Gus ta vo Ca pa ne ma, Mil ton Cam pos,
Afon so Ari nos e tan tos ou tros. Com o co ra ção na his -
tó ria e os olhos vol ta dos para o fu tu ro, in ter pre tou, em 
seus vin te li vros pu bli ca dos, o mais ge nu í no sen ti -
men to das mon ta nhas de Mi nas Ge ra is.

Há aqui nes ta Casa co le gas Se na do res e
co-estaduanos de Vi val di com mais in ti mi da de para
dis cor rer so bre o tema, e cer ta men te o fa rão, como
ain da aca ba ram de fa zer Arlin do Por to e José Alen -
car. No en tan to, eu gos ta ria de des ta car ape nas um
fato na rica tra je tó ria pú bli ca de Vi val di Mo re i ra para
dar a di men são da sua gran de za e jus ti fi car esta ho -
me na gem. Re fi ro-me ao epi só dio da ele i ção ines que -
cí vel do Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek para a Aca -
de mia Mi ne i ra de Le tras. O caso foi que JK, can di da to
a uma vaga na Aca de mia Na ci o nal, bus ca va a ele i ção 
como um alen to à tris te za por con ti nu ar ba ni do, como
o foi, da vida pú bli ca na ci o nal. O sis te ma mi li tar en tão
re a giu e não deu es pa ço ao mais que ri do es ta dis ta
bra si le i ro. JK foi der ro ta do por um voto, e um voto, in -
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fe liz men te, de Mi nas Ge ra is. Mas de Mi nas veio a re a -
ção: de Vi val di Mo re i ra nas ce a ar ti cu la ção para re -
con for tar o co ra ção de Jus ce li no. Vi val di con ver sa ra
com dois emi nen tes ho mens pú bli cos, seus co le gas
da Aca de mia, Pe dro Ale i xo e Afon so Ari nos, am bos
meus co le gas no Par la men to. Obtém de les o apo io
para a ele i ção de JK para a Aca de mia de Mi nas,
aque la que não se do bra aos mem bros do po der de
en tão. Os jor na is anun ci am a ar ti cu la ção. Vi val di,
Con se lhe i ro do Tri bu nal de Con tas do Esta do, é con -
vi da do a ir à agên cia do SNI em Belo Ho ri zon te. Vai e
diz: ”Os aca dê mi cos, por una ni mi da de, vão ele ger
Jus ce li no“. E o fa zem, pres tan do ao ex-Presidente da
Re pú bli ca a der ra de i ra ho me na gem, pois pou co de -
po is ele de sa pa re ce ria em um de sas tre de au to mó -
vel. Só este ges to de Vi val di Mo re i ra diz bem de sua
dig ni da de, de seu ele va do pa drão mo ral, de sua co ra -
gem. Mi nas e o Bra sil per de ram um gran de exem plo
de de di ca ção à cul tu ra. 

Ao fa zer, con tris ta do, o re gis tro do de sa pa re ci -
men to de Vi val di, nos Ana is do Se na do, so li da ri zo-me 
com a dor da sua ilus tre fa mí lia e as so cio-me às jus -
tas ho me na gens que o povo mi ne i ro tri bu ta a esse
gran de mi ne i ro de sa pa re ci do e, em par ti cu lar, aos
seus fa mi li a res, que aca bam de ser no mi na dos na
mo ção que apro va mos. Mas, em par ti cu lar, ao jor na -
lis ta Pe dro Ro gé rio, que tra ba lhou co mi go, que tra ba -
lhou aqui e em vá ri os ór gãos de im pren sa na ci o na is,
sem pre se des ta can do pe las qua li da des mo ra is, bem
her da das do seu gran de pai. 

Daí por que en ten dia, como en ten do, que o Se na -
do ha ve ria de fa zer esta ho me na gem a esse gran de mi -
ne i ro, des co nhe ci do de mu i tos, mas para os que o co -
nhe ce ram um dos ma i o res mi ne i ros dos úl ti mos tem pos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– 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 Jef fer son Pé res.

São li dos os se guin tes:

OF. GLPMDB nº 005/01

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção do Se na dor Ca sil do Mal da -
ner, como mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção ao Se na dor 
Hen ri que Lo yo la, na Co mis são Par la men tar Con jun ta 
do Mer co sul, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:
TITULARES SUPLENTES
José Fo ga ça Pe dro Si mon
Ca sil do Mal da ner Amir Lan do
Ro ber to Re quião Mar lu ce Pin to

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção.

Se na dor Ja der Bar ba lho, Lí der do PMDB. 

OF. Nº 013/01  – GLPFL
Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria, nº 2.065-17 de 25 de ja ne i ro de
2001, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
os se guin tes Se nho res Se na do res:
TITULARES SUPLENTES
Djal ma Bes sa Pa u lo Sou to
Jo nas Pi nhe i ro Fran ce li no Pe re i ra

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 014/01  – GLPFL
Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria, nº 2.137-1 de 26 de ja ne i ro de
2001, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
os se guin tes Se nho res Se na do res:
TITULARES SUPLENTES
Jo nas Pi nhe i ro Ma ria do Car mo Alves
Djal ma Bes sa Mo za ril do Ca val can ti

Aten ci o sa men te, Se na do Hugo Na po leão, lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 015/01 – GLPFL
Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 2.131-1 de 26 de ja ne i ro de
2001, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
os se guin tes Se nho res Se na do res:
TITULARES SUPLENTES‘
Ro meu Tuma Fre i tas Neto
Ju vên cio da Fon se ca Bel lo Par ga

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 016/01 – GLPFL
Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
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Me di da Pro vi só ria, nº 2.129-5 de 26 de ja ne i ro de
2001, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
os se guin tes Se nho res Se na do res:
TITULARES SUPLENTES
Ma ria do Car mo Alves Mo za ril do Ca val can ti
Mo re i ra Men des Ge ral do Althoff

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, lí -
der do PFL, do Se na do Fe de ral.

OF. Nº 017/01-GLPFL
Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem 

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 2.125-12 de 26 de ja ne i ro de
2001, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
os se guin tes Se nho res Se na do res:
TITULARES SUPLENTES
Edu ar do Si que i ra Cam pos José Jor ge
Fre i tas Neto Jo nas Pi nhe i ro

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 018/01-GLPFL
Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem 

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 2.122-2 de 26 de ja ne i ro de
2001, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
os se guin tes Se nho res Se na do res:
TITULARES SUPLENTES‘
Jo nas Pi nhe i ro Pa u lo Sou to
Mo re i ra Men des José Agri pi no

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 019/01-GLPFL
Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem 

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 2.105-15 de 26 de ja ne i ro de
2001, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
os se guin tes Se nho res Se na do res:
TI TU LA RES SU PLEN TES
Fre i tas Neto José Jor ge

Pa u lo Sou to Edu ar do Si que i ra Cam pos
Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -

der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 020/01-GLPFL
Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem 

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 2.120-9 de 26 de ja ne i ro de
2001, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
os se guin tes Se nho res Se na do res:
TITULARES SUPLENTES
Ro meu Tuma Ge ral do Althoff
José Agri pi no Mo re i ra Men des

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te iní cio de tra ba lho
nes ta Casa, não pos so me fur tar ao de ver de re gis trar
um fato que mu i to hon ra to dos nós de Ron dô nia e en -
gran de ce o nos so Esta do.

Re fi ro-me à es co lha do Dr. Ha mil ton No bre Ca sa -
ra como novo Pre si den te do Insti tu to Bra si le i ro do Meio
Ambi en te e dos Re cur sos Re no vá ve is – Iba ma –, no -
me a do que foi para ocu par tão im por tan te car go pelo
de cre to pre si den ci al de 16 de ja ne i ro do cor ren te ano.

O en ge nhe i ro agrô no mo Ha mil ton Ca sa ra, de 41
anos, fi lho de Ron dô nia, nas ceu e vi veu na flo res ta,
mais pre ci sa men te em La ran je i ras, en tão Mu ni cí pio de
Gu a ja rá-Mirim, nas bar ran cas do Rio Gu a po ré. Por isso
mes mo, mais do que nin guém, co nhe ce bem de per to
os pro ble mas am bi en ta is e os de sa fi os que as po pu la -
ções tra di ci o na is en fren tam. Entre as ações que lhe ren -
de ram no to ri e da de, pos so des ta car o fato de ter tido a
co ra gem de de nun ci ar a en tra da em mas sa de ma de i -
re i ras asiá ti cas na Ama zô nia, com o ob je ti vo de de vas -
tar a flo res ta, e tam bém de com ba ter a am bi ção pre da -
do ra dos ma de i re i ros ines cru pu lo sos, aque les que só
vi sam lu cro e que não têm com pro mis sos com o meio
am bi en te – que, que ro res sal var, são uma mi no ria.

O Dr. Ca sa ra é ser vi dor de car re i ra do Iba ma, for -
ma do pela Uni ver si da de Fe de ral do Ama zo nas, e exer -
ceu o car go de Su pe rin ten den te na que le Esta do; de -
sen vol veu ati vi da des de im plan ta ção da pro du ção da
bor ra cha nos se rin ga is na ti vos, e de cul ti vo, tam bém no
Ama zo nas. Exer ceu a fun ção de Co or de na dor da Área
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de Con tro le e Fis ca li za ção na Su pe rin ten dên cia de
Ron dô nia; tra ba lhou na de fe sa da pes ca no Esta do do
Rio de Ja ne i ro; co or de nou a área da fa u na sil ves tre no
Espí ri to San to; co or de nou tam bém o pla no emer gen ci al 
de pro te ção am bi en tal em Mato Gros so, Ron dô nia e
Acre, além de par ti ci par de vá ri os pro je tos, como o de
pro te ção e re pro du ção da la gos ta, ca ma rão e sar di nha,
no Esta do do Rio de Ja ne i ro, e o de or de na men to da ati -
vi da de flo res tal, em Ron dô nia, en tre mu i tos ou tros tra -
ba lhos que re a li zou, de re le van te im por tân cia para a ati -
vi da de am bi en tal no Bra sil.

Ca sa ra as su me o Iba ma com a de ter mi na ção de
pro mo ver par ce ri as com a so ci e da de ci vil or ga ni za da,
Esta dos e Mu ni cí pi os, vi san do de sen vol ver prin ci pal -
men te ações vol ta das para a edu ca ção am bi en tal. Re -
cen te men te, ele re u niu, em Bra sí lia, os 40 di ri gen tes do
Insti tu to em todo o Bra sil, para ela bo rar uma agen da de
tra ba lho para 2001, quan do uma ex ten sa pro gra ma ção
foi cum pri da pe los re pre sen tan tes es ta du a is do Iba ma e 
pe los di re to res dos Cen tros de Pes qui sa, com o ob je ti vo 
de le van tar as ne ces si da des e de man das de cada um
nas ques tões que en vol vem o or ça men to, ações pri o ri -
tá ri as, im plan ta ção e con so li da ção de uni da des de con -
ser va ção, edu ca ção am bi en tal, fis ca li za ção, re cur sos
hu ma nos e for ma ção de con se lhos te má ti cos, en tre ou -
tros.

Para o novo Pre si den te, que tem cum pri do as ori -
en ta ções do Mi nis tro do Meio Ambi en te, José Sar ney
Fi lho, é de fun da men tal im por tân cia a ela bo ra ção de
uma agen da que ”nas ça nas pon tas“ – como diz ele – e
que per mi ta à di re ção da ins ti tu i ção pro mo ver me i os
para o for ta le ci men to de suas uni da des em todo o Bra -
sil. Para ele é uma ”re gra sim ples mas mu i to im por tan te
do pon to de vis ta dos re sul ta dos“. 

As me tas de Ha mil ton No bre Ca sa ra es tão em
per fe i ta sin to nia com a ten dên cia eco ló gi ca, nes te mo -
men to em que todo o pla ne ta se vol ta para as nos sas
flo res tas e em que a pre o cu pa ção em pre ser var o meio
am bi en te ocu pa lu gar de des ta que na cons ciên cia de
toda a hu ma ni da de, en vol ve o des ma ta men to e as que i -
ma das, o com ba te ao trá fi co de ani ma is sil ves tres, a ex -
plo ra ção ir re gu lar de ma de i ra e a me lho ria do con tro le
ins ti tu ci o nal, que pas sa pela des cen tra li za ção das
ações e au to no mia das re pre sen ta ções es ta du a is. O
ob je ti vo é dar mais agi li da de ao ór gão.

Des de que as su miu a Pre si dên cia do Iba ma, o Dr.
Ca sa ra vem des ta can do a ação “to le rân cia zero” para
os in fra to res e para o cri me am bi en tal, for ta le cen do os
me ca nis mos de de fe sa para as re ser vas in dí ge nas,
para as re ser vas ex tra ti vis tas, par ques na ci o na is e de -
ma is áre as de pro te ção am bi en tal.

Ver da de i ra men te, Sr. Pre si den te, a es co lha do Dr.
Ha mil ton No bre Ca sa ra para pre si dir o Insti tu to foi mu i to 
acer ta da. Com cer te za to dos sa í ram ga nhan do: Ron dô -
nia, o Bra sil, a eco lo gia e o meio am bi en te como um
todo. Não te nho dú vi das de que Ha mil ton No bre Ca sa ra 
fará um ex ce len te tra ba lho à fren te do Iba ma, com a de -
ter mi na ção e a se ri e da de que lhe são pe cu li a res, ele -
van do o nome do nos so País e me lho ran do a nos sa
ima gem no ex te ri or, no as pec to da pre ser va ção am bi -
en tal.

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

O SR. MOREIRA MENDES (PFL –RO) – Con ce -
do um apar te a V. Exª, emi nen te Se na dor Amir Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na dor 
Mo re i ra Men des, V. Exª traz à ba i la um as sun to que,
com cer te za, é de in te res se na ci o nal, mas que para
nós, ron do ni en ses, tem um gos to mu i to es pe ci al, por -
que um fi lho de Ron dô nia as cen de a um car go tão im -
por tan te de ca rá ter na ci o nal. Co nhe ço de lon ga data a
fa mí lia Ca sa ra. É uma re fe rên cia na his tó ria de Ron dô -
nia a ação dos Ca sa ras. Dr. Ha mil ton, que ago ra as su -
me esse car go, além de um téc ni co com pe ten te, ha bi li -
ta do por to dos os fo ros do Bra sil e até do ex te ri or, traz
em si a sen da dos pi o ne i ros. E, mais do que a sen da,
traz a saga dos pi o ne i ros. V. Exª cita a his tó ria de Amé ri -
co Ca sa ra, esse ar qui te to que in clu si ve aju dou a con -
clu ir a Ba sí li ca de São Pe dro, de i xou a Itá lia rumo ao
Peru e ali tam bém se in te grou na cons tru ção de igre jas,
de tem plos, sem pre tra zen do o co nhe ci men to da ar qui -
te tu ra eu ro péia para o con ti nen te sul-americano. Aí re a -
li zou uma ver da de i ra epo péia, nos idos anos de 1910,
quan do des ceu os Andes com 300 ín di os ke it chu as e
aden trou o ter ri tó rio na ci o nal; su bin do o Rio Co rum bi a ra 
ali ins ta u ra, no prin cí pio do sé cu lo, com toda a ad ver si -
da de, um ver da de i ro im pé rio, cri an do o Se rin gal Bar ran -
co Alto. Esten dem-se por uma área de mais de 300 mil
hec ta res as es pi nhas de pe i xe para ex tra ir, nes sa or de -
nha ma ti nal, o lá tex. A par da ati vi da de ex tra ti va, tam -
bém prin ci pia ali al guns ru di men tos in dus tri a is para
abas te cer e dar au to-suficiência ao se rin gal, iso la do no
Vale do Gu a po ré, dis tan te, quan do se na ve ga va ape nas 
com os va re jões. Essa é uma épo ca dis tan te mas que
mar cou. Se não bas tas se o es pí ri to pi o ne i ro, além de in -
te grar a vas ta re gião a uma pro du ção lo cal, era ele, o
Ca sa ra, que tam bém, nes sa épo ca, es for ça va-se por
exe cu tar uma ex plo ra ção ma de i re i ra ra ci o nal. Na dé -
ca da de 40 ain da, o ve lho Amé ri co Ca sa ra, ar qui te to
ita li a no, nada mais do que mil to ros, ex tra í dos da flo -
res ta, pu xa dos por rol da nas ru di men ta res, pelo rio Pi -
men ta Bu e no, en ca mi nhou para Ma na us. Nes sa ta re -
fa her cú lea, di fí cil à épo ca, que ro in for mar que, dos

0046 Qu ar ta-feira   31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Janeiro  de  2001

JAN/FEV 200128    ANAIS DO SENADO NACIONAL 



mil to ros, ape nas 300 al can ça ram o ob je ti vo, o es tá -
gio fi nal em Ma na us. Esse era o es pí ri to pi o ne i ro de
Ca sa ra, que ex ce deu os pró pri os li mi tes, e cons ti tui
uma his tó ria fan tás ti ca da fi bra dos pi o ne i ros que en -
fren ta ram to das as ad ver si da des. É exa ta men te essa
cepa, de quem co nhe ce a Ama zô nia por den tro, na
sua in ti mi da de, que ge rou o atu al Pre si den te do Iba -
ma, que, te nho cer te za, sa be rá hon rar Ron dô nia e o
Bra sil, so bre tu do os prin cí pi os do meio am bi en te,
sem exa ge ros, com o re a lis mo de quem co nhe ce a re -
gião. Não vai pro du zir um es có lio abs tra to, dis tan te da 
re a li da de, mas aten de rá, so bre tu do, às de man das do
nos so povo e da nos sa ter ra. É pre ci so di zer que o
meio am bi en te deve, sim, ser pro te gi do, mas, so bre -
mo do, te mos que par tir do prin cí pio de que o ho mem
é a pri me i ra pre o cu pa ção eco ló gi ca; e aque les que
para lá fo ram plan ta ram o fu tu ro e re co lhe ram es pe -
ran ças nas pro du ções agro pe cuá ria e agrí co la. Essa
gen te me re ce res pe i to, me re ce que se dê a ela a
opor tu ni da de de de sen vol ver o Bra sil, Ron dô nia e a si 
mes ma, e não uma po lí ti ca de per se gui ção, uma po lí -
ti ca que cada vez mais as fi xia a pos si bi li da de de pro -
du zir, como se ti ves se de cre ta do so bre os ron do ni en -
ses o des pe jo to tal e ir re ver sí vel. Con tra essa vi são
ta ca nha, pe que na, ir re a lis ta, que re mos cha mar à co -
la ção a ex pe riên cia de quem nas ceu, vi veu, cri ou-se
e foi abe be rar-se na for ma ção téc ni co-científica de
fora, mas trou xe para Ron dô nia os en si na men tos da
ciên cia, so bre tu do sem per der os vi sos da re a li da de.
Por isso, está de pa ra béns V. Exª ao res sal tar as qua li -
da des e prin ci pal men te a no me a ção de Ha mil ton Ca -
sa ra para Pre si den te do Iba ma. Ron dô nia cres ce, e o
Bra sil po de rá cer ta men te tam bém ex tra ir des sa fi gu ra 
hu ma na o co nhe ci men to ne ces sá rio para, com equi lí -
brio, con du zir a po lí ti ca am bi en tal, es pe ci al men te na
Ama zô nia. Mu i to obri ga do.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agra -
de ço a V. Exª o apar te, que cer ta men te vem en ri que -
cer o meu pro nun ci a men to. 

Qu e ro lem brar aqui que esse gran de ar qui te to
ge no vês Amé ri co Ca sa ra es pe ci a li zou-se tam bém
em Oxford. Veio de po is para o Peru e o Equa dor, onde 
co nhe ceu D. Ema Rios, com quem se ca sou, e cons ti -
tu iu essa fa mí lia tão nu me ro sa e tão res pe i ta da no
Esta do de Ron dô nia, que é a fa mí lia Ca sa ra, de quem 
Ha mil ton Ca sa ra é neto, por que é fi lho de Amé ri co
Ca sa ra Fi lho. 

Qu e ro tam bém di zer a V. Exª que con cor do com
o seu po si ci o na men to de que o mais im por tan te em
toda essa his tó ria é o ho mem, sem que nos des cu re -
mos da de fe sa do meio am bi en te. Nes se par ti cu lar, o

Dr. Ha mil ton Ca sa ra traz ex pe riên cia, por que é um
ho mem nas ci do e vi vi do na flo res ta ama zô ni ca e cor -
re nas suas ve i as san gue com pro me ti do com a Ama -
zô nia – sem se des cu rar do ho mem.

Por tan to, ao fi na li zar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que ro di zer que es tão de pa ra béns o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e o Mi nis tro Sar -
ney pela es co lha do Dr. Ha mil ton Ca sa ra para a Pre si -
dên cia do Iba ma.

De res to, de i xo aqui re gis tra do que nós, de Ron -
dô nia, so mos or gu lho sos do fi lho e te mos cer te za de
que ele sa be rá con du zir os des ti nos do Iba ma com
com pe tên cia e de ter mi na ção.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Per mi te-me
um apar te, Se na dor Mo re i ra Men des?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Com o 
ma i or pra zer, emi nen te Se na dor.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Eu gos ta ria
tam bém de me as so ci ar às pa la vras de V. Exª, quan -
do re gis tra a pos se do novo Pre si den te do Iba ma.
Res sal to in clu si ve que essa pos se re pre sen ta para
nós, da Ama zô nia, a pos si bi li da de de vi são de um ou -
tro tipo de for ma ção da re gião. Qu e ro re gis trar ain da
que tam bém foi con vi da do para com por a di re to ria do
Iba ma o de le ga do do Iba ma de Ro ra i ma, um fun ci o -
ná rio de car re i ra, que de ve rá ser che fe de ga bi ne te do 
di re tor do Iba ma. Por tan to, ve ri fi ca mos que há mo ti va -
ção da nova di re to ria em bus car o de sen vol vi men to
au to-sustentado e a pre ser va ção da re gião, mas com
o co nhe ci men to da re a li da de da Ama zô nia. Asso -
cio-me às pa la vras de V. Exª e pa ra be ni zo o Pre si den -
te da Re pú bli ca e o Mi nis tro Ze qui nha Sar ney pela es -
co lha co ra jo sa de um mem bro da Ama zô nia para di ri -
gir o Iba ma. Mu i to obri ga do.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agra -
de ço-lhe o apar te.

Con cluo, Sr. Pre si den te, re pe tin do que cer ta -
men te o Pre si den te Ha mil ton Ca sa ra, do Iba ma, ha -
ve rá de sa ber con du zir aque le ór gão com com pe tên -
cia e de ter mi na ção, e so bre tu do com com pro mis so
com o meio am bi en te.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de re que rer à Mesa
que fos se trans cri to nos Ana is do Se na do o in te i ro
teor do cur rí cu lo do emi nen te Pre si den te no me a do
Ha mil ton Ca sa ra.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOREIRA MENDES EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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 Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de ini ci ar -
mos o re ces so par la men tar, uma co mis são mis ta, in -
te gra da por Se na do res e De pu ta dos, en car re ga da de
exa mi nar me di da pro vi só ria da la vra do Exce len tís si -
mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca Fer nan do Hen ri -
que Car do so a res pe i to dos Fun dos Cons ti tu ci o na is
do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste, co mis são que
tive a gran de hon ra de pre si dir, de po is de tra ba lho in -
can sá vel, de po is de re u niões di ver sas com as au to ri -
da des eco nô mi cas do Go ver no Fe de ral, es pe ci al -
men te no Mi nis té rio da Fa zen da, de po is de ou vir en ti -
da des re pre sen ta ti vas dos se to res pro du ti vos de qua -
se to das as uni da des da Fe de ra ção que com põem as
Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste, re sol veu
apre sen tar um pro je to de con ver são al te ran do a me -
di da pro vi só ria, pro cu ran do ade quá-la à re a li da de
des sas re giões, para que re al men te es ses fun dos
cons ti tu ci o na is pu des sem – e pos sam – atin gir a sua
ver da de i ra fi na li da de, qual seja a de di mi nu ir as de si -
gual da des re gi o na is e so ci a is, in cen ti van do o se tor
pro du ti vo e, com isso, cri an do em pre gos e ren da para 
os bra si le i ros. Por tan to, esse pro je to de con ver são foi
sub me ti do à apre ci a ção cons ti tu ci o nal do Pre si den te
da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, hoje as so mo à tri bu na jus ta men -
te para sa u dar o Pre si den te da Re pú bli ca, o Mi nis tro
da Inte gra ção Re gi o nal, Fer nan do Be zer ra, as sim
como to dos os Par la men ta res que co la bo ra ram para
que fos se pu bli ca da, com a san ção do Pre si den te da
Re pú bli ca, a Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001,
que al te rou para me lhor – vol to a afir mar – as re gras
en tão vi gen tes para es ses fun dos cons ti tu ci o na is, os
qua is, por sua vez, sem pre fo ram atro pe la dos por en -
car gos fi nan ce i ros in su por tá ve is para as clas ses pro -
du to ra e in dus tri al, prin ci pal men te para os pe que nos
agri cul to res, para o ho mem que tra ba lha no cam po.
Os en car gos fi nan ce i ros eram tão ele va dos, que,
quan do tra ba lha mos no pro je to de con ver são – pre si -
di a Co mis são Mis ta de Se na do res e De pu ta dos –,
cons ta ta mos que es ta vam pa ra dos nos res pec ti vos
es ta be le ci men tos de cré di to re cur sos da or dem de
R$3 bi lhões, os qua is es ta vam à dis po si ção das Re -
giões Cen tro-Oeste, Nor te e Nor des te, mas que os
”to ma do res“ des ses re cur sos não os bus ca vam por -
que não ti nham co ra gem de pa gar os pe sa dos ju ros,
os en car gos fi nan ce i ros ele va dos que cer ta men te pe -

sa ri am so bre aque les que ti nham von ta de de to mar
es ses em prés ti mos jun to aos es ta be le ci men tos ban -
cá ri os e apli cá-los no se tor pro du ti vo bra si le i ro.

É ver da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, que tem pos atrás hou ve um gran de avan ço quan -
do se eli mi nou a cor re ção mo ne tá ria exis ten te nos
fun dos cons ti tu ci o na is. Mas os ju ros che ga vam à
casa dos 16% – in com pa tí ve is, por tan to, com a re a li -
da de bra si le i ra –, fa zen do com que es ses re cur sos,
que são pro du to da ar re ca da ção do Impos to de Ren -
da e do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos, fi -
cas sem pa ra li sa dos no Ban co da Ama zô nia, no Ban -
co do Nor des te e no Ban co do Bra sil, este úl ti mo ges -
tor ad mi nis tra ti vo dos re cur sos des ti na dos à Re gião
Cen tro-Oeste.

Sr. Pre si den te, tra ba lha mos in can sa vel men te.
E, por par te da Co mis são, foi en con tra da uma so lu -
ção que, qua se na sua in te i re za, foi ace i ta pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca. Hoje – para dar uma idéia ao Se -
na do da Re pú bli ca com re la ção às ope ra ções agrí co -
las –, os ma i o res ju ros não ul tra pas sam a taxa de
10,75% ao ano, en quan to que, na me di da pro vi só ria
an te ri or, es ses ju ros che ga vam a 16%, con for me afir -
mei.

Hoje são be ne fi ciá ri os des se pro je to de con ver -
são, san ci o na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, aque -
les que po dem ir ao Pro naf: os mini, os pe que nos, os
mé di os e os gran des pro du to res, bem como as ope ra -
ções in dus tri a is, agro in dus tri a is, de in fra-estrutura, de 
tu ris mo, in clu in do-se aí o co mér cio e os ser vi ços. Em
con se qüên cia, deu-se o re ba te de até 25%; fa vo re -
ceu-se a re gião se mi-árida do Nor des te; per mi tiu-se a 
re ne go ci a ção des sas dí vi das; con ce de ram-se abo -
nos – que che ga ram a atin gir a casa dos 15% – àque -
les que pa gas sem esse em prés ti mo em dia.

Por tan to, ago ra, de po is de 12 anos, es ses fun -
dos cons ti tu ci o na is, que fo ram cri a dos pela Cons ti tu i -
ção de 1988, es tão à al tu ra de cum prir a fi na li da de
cons ti tu ci o nal de aju dar na dis tri bu i ção de ren da des -
te País, de aju dar os agri cul to res, de fa vo re cer a cri a -
ção de agro in dús tri as nas Re giões Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oeste. Os re cur sos atu a is são com pa tí ve is
para in cre men tar essa fan tás ti ca in dús tria de tu ris mo
do Bra sil, que é uma dá di va da na tu re za.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aque les
que como eu lu tam há mu i tos anos para que es ses re -
cur sos, po de ro sís si mos ins tru men tos para se al can -
çar o de sen vol vi men to re gi o nal, pos sam ser uti li za -
dos na eli mi na ção de de si gual da des re gi o na is, a qual
se cons ti tui num ob je ti vo na ci o nal per ma nen te, con -
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for me cons ta na Cons ti tu i ção bra si le i ra, fi ca mos sa -
tis fe i tos!

Ve nho, en tão, a esta tri bu na para co me mo rar,
para fes te jar efe ti va men te a cri a ção da qui lo que foi
uma luta dos Cons ti tu in tes de 1988.

Às ve zes há acon te ci men tos que me de i xam
pen sa ti vo. Em 1988, pre si di a Su pe rin ten dên cia de
De sen vol vi men to do Cen tro-Oeste – Su de co –, ins ti -
tu i ção res pon sá vel pe los es tu dos e pla ne ja men tos do 
de sen vol vi men to re gi o nal do Cen tro-Oeste. Nes sa
épo ca, no Con gres so Na ci o nal, Par la men ta res es ta -
vam re u ni dos, e a Su de co deu im por tan te co la bo ra -
ção. Esses fun dos só exis ti ram gra ças à união das
Ban ca das do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste. Esses
fun dos so fre ram opo si ção aqui. Com mu i to cus to e
de po is de mu i to es for ço é que se con se guiu in se rir no
tex to cons ti tu ci o nal es ses re cur sos, para que pu des -
sem es sas três Re giões do País, ala van ca das pelo
se tor pro du ti vo, con tri bu ir para o me lhor bem-estar
so ci al da nos sa po pu la ção.

Nes ta opor tu ni da de, cum pri men to o Pre si den te
da Re pú bli ca pela san ção des sa lei. Tam bém que ro
res sal tar a luta tra va da por um com pa nhe i ro nos so do 
Se na do Fe de ral, que foi Vi ce-Presidente da Co mis -
são que tive a hon ra de pre si dir. Re fi ro-me ao Se na -
dor Jo nas Pi nhe i ro, aqui pre sen te, com quem con ver -
sei pelo te le fo ne tão logo, no dia 12 de ja ne i ro, o Diá -
rio Ofi ci al pu bli cou a san ção pre si den ci al des sa lei
re fe ren te aos fun dos cons ti tu ci o na is, a qual – vol to a
afir mar – cons ti tui-se no mais po de ro so ins tru men to
que es sas re giões pos su em para aju dar o cres ci men -
to do nos so País.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
ta-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ca sil do Mal da ner, con ce de rei um apar te a V. Exª bre -
ve men te.

Sr. Pre si den te, não te nho a me nor dú vi da de
que a eco no mia bra si le i ra está em cres ci men to. O
IBGE di vul ga que, no cam po da agri cul tu ra, por exem -
plo, a sa fra agrí co la do Bra sil atin giu a ci fra de 83 mi -
lhões de to ne la das. É ver da de que é um cres ci men to
pe que no: re pre sen ta 0,93% da sa fra an te ri or. No en -
tan to, sem dú vi da al gu ma, com es ses fun dos, o avan -
ço do se tor agrí co la no Bra sil será mu i to mais for te, tal 
qual de se ja mos e lu ta mos há mu i to tem po. Fico con -
ten te com isso.

Ve nho a esta tri bu na por que pre ci sa mos fa zer
jus ti ça àque les que tra ba lham, des de aque les que vo -
ta ram os fun dos cons ti tu ci o na is em 1988 até aque les
que não se can sa ram, em uma luta de 12 anos, para

fa zer com que os ju ros e en car gos fi nan ce i ros se tor -
nas sem com pa tí ve is para o se tor pro du ti vo do Bra sil.

Falo, nes te mo men to, como ho mem do Cen -
tro-Oeste, por Mato Gros so do Sul. Esses fun dos,
sem dú vi da al gu ma, vão aju dar e apres sar o cres ci -
men to e o for ta le ci men to da eco no mia dos Esta dos
do Cen tro-Oeste; fa rão sur gir as agro in dús tri as, tão
so nha das pelo meu Esta do; fa rão com que os agri cul -
to res te nham mais con di ções de plan tar, de ad qui rir
má qui nas agrí co las, a fim de po de rem tra ba lhar a ter -
ra e pro du zir os ali men tos in dis pen sá ve is para ge rar
em pre go e ren da e me lho rar a qua li da de de vida.

Des sa for ma, o que pre vê a Cons ti tu i ção Bra si -
le i ra está ago ra se re a li zan do. E isso ser ve de exem -
plo, por que de mons tra que não po de mos pa rar, que,
quan do te mos um ob je ti vo e o per se gui mos, quan do
lu ta mos com te na ci da de, mais dia, me nos dia, a vi tó -
ria sur ge, as co i sas aca bam acon te cen do.

Con ce do a V. Exª, Se na dor Ca sil do Mal da ner, o
apar te que V. Exª so li ci tou.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Re a fir -
mo, Se na dor Ra mez Te bet, que não é a pri me i ra vez
que V. Exª ocu pa a tri bu na para pre gar o prin cí pio da
des cen tra li za ção do de sen vol vi men to no Bra sil. Cre io 
que os fun dos cons ti tu ci o na is che gam – e aí es tão –
para pro por ci o nar um de sen vol vi men to equâ ni me no
Bra sil, para que haja har mo nia, para que as re giões
me nos pro te gi das se jam mais am pa ra das. E essa
tese de V. Exª pre va le ce – ou vale – não ape nas em
fun ção do que dis põe a pró pria Cons ti tu i ção. No meu
Esta do, San ta Ca ta ri na, que não é pri vi le gi a do pelo
fun do cons ti tu ci o nal, sem pre de fen di a tese da des -
cen tra li za ção do de sen vol vi men to, a qual tam bém
deve pre va le cer. Tam bém de fen do que se cri em me -
ca nis mos in ter nos para que o de sen vol vi men to seja
har mo ni o so e equâ ni me nos de ma is Esta dos da Fe -
de ra ção, o que tam bém vale para o Bra sil. E para
quê? Para que se evi tem – te nho ba ti do vá ri as ve zes
nes sa te cla – os três gran des pro ble mas das me tró -
po les des te País: o da in fra-estrutura, o da mo ra dia e
o da se gu ran ça. To dos os dias – e é no tó rio isso –, no
sen ti do fi gu ra do, dos jor na is pa re ce es cor rer san gue.
É em fun ção da vi o lên cia que ocor re du ran te a no i te e
da fal ta de se gu ran ça que isso acon te ce nas gran des
me tró po les. Se par tir mos para a des cen tra li za ção do
de sen vol vi men to, pro por ci o nan do mais em pre go,
edu ca ção, la zer e sa ú de à po pu la ção, fa re mos com
que as pes so as que fo ram para as gran des me tró po -
les te nham a von ta de de vol tar para o lu gar de onde
vi e ram. Se isso acon te cer – e exis tem os fun dos cons -
ti tu ci o na is que as se gu ram esse prin cí pio –, se o
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BNDES co me çar a se guir essa li nha, aju dan do a fo -
men tar a des cen tra li za ção do de sen vol vi men to para
os no vos pro je tos, mes mo os de em pre sas que já es -
tão es ta be le ci das em gran des cen tros, ire mos ocu par 
mais equa ni me men te o ter ri tó rio bra si le i ro e aju da re -
mos a en con trar as so lu ções. Por isso, quan do V. Exª
vem à tri bu na no dia de hoje para abor dar no va men te
essa tese, te mos que cum pri men tá-lo. É por esse ca -
mi nho que te mos de bus car as gran des li nhas mes -
tras. Por isso, mes mo no meu Esta do, onde não há
gran des me tró po les, pre go a des cen tra li za ção. Inclu -
si ve, hoje a ma i or ci da de ca ta ri nen se não é a ca pi tal.
Mes mo as sim, há ne ces si da de de des cen tra li zar o
de sen vol vi men to no meu Esta do. No Bra sil, en tão,
não há a me nor dú vi da em re la ção a isso. Por isso,
Se na dor Ra mez Te bet, os nos sos cum pri men tos a V.
Exª. Cre io que, no mo men to em que o Bra sil acor dar
para essa ques tão, es ta re mos re sol ven do ou aju dan -
do a re sol ver os gran des pro ble mas so ci a is do nos so
País.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ca sil do Mal da ner, agra de ço a V. Exª pelo apar te, que
abri lhan ta o meu mo des to pro nun ci a men to.

Nós dois pen sa mos da mes ma for ma. Qu an tas
ve zes te mos con ver sa do! Pen so que o de sen vol vi -
men to des te País pas sa pelo in te ri or. É pre ci so re al -
men te sa cu dir esse Bra sil do nos so in te ri or. É cla ro
que as gran des me tró po les es tão am pla men te sa tu -
ra das, não su por tam mais. Está na hora de os in ves ti -
men tos acon te ce rem no in te ri or des te Bra sil. É pre ci -
so ter essa cons ciên cia in te ri o ra na, no sen ti do de
olhar para as gran des me tró po les, ocu pa das como
es tão, com ver da de i ros ar ra nha-céus, com o ar in te i -
ra men te po lu í do, ir res pi rá vel. A onda de vi o lên cia,
como V. Exª acen tu ou, au men ta cada vez mais. Só
po de re mos fa zer um Bra sil igua li tá rio se for mos para
o in te ri or, se es ses in cen ti vos fo rem des ti na dos ao in -
te ri or, se ocu par mos os es pa ços va zi os des te Bra sil.
Assim, não te nho dú vi da de que o Bra sil vai ca mi nhar
num rit mo que to dos de se ja mos, a fim de que to dos
en con trem o ver da de i ro bem-estar so ci al.

V. Exª sabe que, des de que che guei nes ta Casa, 
luto pelo de sen vol vi men to re gi o nal, pelo de sen vol vi -
men to do in te ri or. Por que es tou hoje nes ta tri bu na
para fes te jar? Esses fun dos cons ti tu ci o na is – vol to a
afir mar – fo ram cri a dos des de 1988 e até hoje não
atin gi ram a sua ver da de i ra fi na li da de. Agri cul to res in -
dus tri a is que to ma ram di nhe i ro dos fun dos cons ti tu ci -
o na is es tão ina dim plen tes, são de ve do res do Ban co
do Bra sil, mu i tos per de ram in clu si ve as suas pro pri e -
da des. Mas, ago ra, da for ma como essa lei foi hoje

san ci o na da pelo Pre si den te da Re pú bli ca, di mi nu in do 
con si de ra vel men te os ju ros dos fun dos cons ti tu ci o na -
is, te nho cer te za de que os pro du to res e os in ves ti do -
res es ta rão en co ra ja dos a bus car es ses re cur sos e
apli cá-los em be ne fí cio de seu tra ba lho, para pro du -
zir, para ge rar tra ba lho e ren da, para au men tar a pro -
du ção des te País, seja no se tor agrí co la, seja no in -
dus tri al.

Qu an do falo, dou ên fa se à des ti na ção des ses
re cur sos às re giões agrí co las, tal vez por que eu ve nha 
de um Esta do que ain da luta por sua in dus tri a li za ção,
pois lá ain da há pou cas in dús tri as. É um Esta do pro -
du tor de ma té ria-prima, mas não pode con ti nu ar ven -
do a nos sa ri que za ir para os gran des cen tros e de po -
is vol tar a um cus to ele va do. O meu Esta do quer ter
con di ções de in dus tri a li zar aqui lo que pro du zi mos
den tro do nos so ter ri tó rio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res – vol to a
afir mar –, isso é de trans cen den tal im por tân cia para
to dos nós no mo men to em que es ta mos ven do a
com pe ti ti vi da de dos pro du tos bra si le i ros. É pre ci so
res sal tar isso mes mo. Ve jam o caso do Bra sil, que
está fa bri can do aviões, dis pu tan do com o Ca na dá. E
o Ca na dá ago ra está ven cen do essa dis pu ta por meio 
de sub sí di os go ver na men ta is, por que as ae ro na ves
bra si le i ras pro du zi das por nós aqui es tão com pe tin do
com pa í ses do Pri me i ro Mun do.

Então, te mos que em ba lar essa idéia. O Bra sil
só en con tra rá uma sa í da por meio do cres ci men to
eco nô mi co. Quem tem dú vi da dis so? O Bra sil não
pode per ma ne cer es tag na do, com uma eco no mia
emi nen te men te mo ne ta ris ta. É pre ci so con ce der ju -
ros com pa tí ve is para que o se tor pro du ti vo bra si le i ro,
que é do ta do de alta ca pa ci da de e vem se apri mo ran -
do tec no lo gi ca men te a pon to de os nos sos pro du tos
te rem con di ções de com pe ti ti vi da de no mer ca do in -
ter na ci o nal, pos sa pro mo ver um país mais jus to, mais 
vol ta do para o so ci al. Che ga de di zer que nos so Bra sil 
é um país rico, é ex tra or di ná rio, mas pro fun da men te
in jus to. Con ti nu a re mos com as nos sas ri que zas, mas
po de re mos di zer que es ta mos me lho ran do, que este
País está se tor nan do mais jus to, que a vi o lên cia está
di mi nu in do, que o de sem pre go, se Deus qui ser, vai di -
mi nu ir con si de ra vel men te. Mas tudo isso só acon te -
ce rá com um cres ci men to eco nô mi co im pul si o na do
pelo Go ver no Fe de ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço essa
sa u da ção a es ses Fun dos Cons ti tu ci o na is por que,
par ti cu lar men te, es tou li ga do a essa luta des de 1988,
quan do pre si dia a Su de co. E como é bom ver uma
luta de mu i tos anos ser ago ra co ro a da de êxi to. Isso
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sig ni fi ca que não po de mos nos aba ter pe las di fi cul da -
des, pe los obs tá cu los. Mu i to ao con trá rio, quan do
exis tem di fi cul da des, obs tá cu los, es pi nhos em nos so
ca mi nho, de ve mos, cada vez mais, en con trar for ças e
con ti nu ar lu tan do para re mo ver obs tá cu los e atin gir
nos so ob je ti vo.

Esta Casa re pre sen ta a Fe de ra ção, por tan to,
não po de mos per mi tir que um Esta do seja mu i to rico
e ou tro, mu i to po bre.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor
Ra mez Te bet, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço
com pra zer V. Exª, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor
Ra mez Te bet, jun to com V. Exª, faço os agra de ci men -
tos. Qu an to à re fe rên cia à mi nha pes soa, fiz a mi nha
obri ga ção. V. Exª já fa lou mu i to bem so bre o avan ço
ob ti do com o pro gra ma dos Fun dos Cons ti tu ci o na is.
Re al ço que não es ta mos ape nas re sol ven do o fu tu ro,
com ju ros mais ade qua dos às ati vi da des fi nan ci a das
pe los Fun dos Cons ti tu ci o na is, mas tam bém o pas sa -
do, por que foi pos sí vel com por a dí vi da com ju ros
mais ba i xos a par tir do dia 14 de ja ne i ro do ano 2000,
bem como alon gar, por mais 10 anos, o pe río do de
ca rên cia. Se na dor Ra mez Te bet, na es te i ra des ses
agra de ci men tos, lem bro a Casa Ci vil, par ce i ra da Co -
mis são Mis ta pre si di da por V. Exª, o Mi nis tro Aloy sio
Nu nes, que es te ve ao nos so lado no mo men to do veto 
a al gu mas ações de sen vol vi das pela Co mis são. Agra -
de ço a Pre si dên cia do Con gres so Na ci o nal que,
numa ses são tu mul tu a da, per mi tiu a vo ta ção do pro -
je to de con ver são da me di da pro vi só ria, par ti cu lar -
men te, ao Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães que, 
re co nhe cen do que al guns as pec tos re gi men ta is di fi -
cul ta vam, per mi tiu nova vo ta ção para que o pro je to de 
con ver são re ce bes se a san ção pre si den ci al. Essa foi
a úl ti ma ma té ria vo ta da no ano pas sa do, já nos ins -
tan tes fi na is da ses são, exa ta men te na no i te do dia
28. Nes ses agra de ci men tos, res sal to a ati tu de do
Con gres so Na ci o nal, que sou be ava li ar a im por tân cia 
da vo ta ção do pro je to. Re pe tin do o que foi dito por V.
Exª: fo ram 12 anos de es pe ra para que os Fun dos
Cons ti tu ci o na is to mas sem o rumo ade qua do. Se na -
dor Ra mez Te bet, al guns ain da po de rão di zer que a
taxa de ju ros de 8,75% para os pe que nos e mé di os
pro du to res agrí co las po de rá ser alta no con tex to de
ba i xa in fla ção, em tor no de 3%. Con tu do, o pro je to de
lei de con ver são foi bas tan te in te li gen te ao pre ver
que, quan do a TJLP va ri ar 30% para mais ou para
me nos, a taxa de ju ros tam bém po de rá va ri ar. É pos -
sí vel que, nos pró xi mos me ses, em fun ção do dis po si -

ti vo pre vis to na lei, pos sa mos ter taxa de ju ros mais
ba i xa, por que a TJLP está va ri an do aba i xo do vi go ra -
va por oca sião da vo ta ção do pro je to de lei de con ver -
são. Se na dor Ra mez Te bet, V. Exª, Pre si den te da Co -
mis são, o Re la tor, De pu ta do Fran cis co Gar cia, e to -
dos os De pu ta dos e Se na do res que par ti ci pa ram da
Co mis são, que, te i mo sa men te, vo tou a me di da pro vi -
só ria, me re cem os apla u sos do País, prin ci pal men te
das três re giões con tem pla das com os Fun dos Cons -
ti tu ci o na is. Agra de ço a opor tu ni da de do apar te.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro, o seu apar te é mu i to im por tan te, não
só por que V. Exª é um dos ma i o res en tu si as tas dos
Fun dos Cons ti tu ci o na is como tam bém, ao per ce ber
que eu es ta va de i xan do al gu mas la cu nas, agra de ceu
ao Con gres so Na ci o nal na pes soa de nos so Pre si -
den te, fez re fe rên cia ao Re la tor, De pu ta do Fran cis co
Gar cia, cum pri men tou to dos os mem bros da Co mis -
são e ain da sa li en tou que essa foi a úl ti ma ma té ria a
ser apre ci a da, no dia 28 de de zem bro, no apa gar das
lu zes, mas, sem dú vi da al gu ma, uma das mais im por -
tan tes vo ta das pelo Con gres so Na ci o nal.

Como V. Exª lem brou, fo ram 12 anos de es pe ra.
Se es ses ju ros es tão a 8,75% e ain da há gen te re cla -
man do, o pro je to de con ver são foi mu i to sá bio, por que 
a va ri a ção da TJLP po de rá fa zer com que es ses ju ros
ba i xem ain da mais.

O im por tan te é que avan ça mos, tor na mos es -
ses Fun dos viá ve is, o que não sig ni fi ca que ire mos
pa rar nos sa luta em de fe sa da nos sas re giões, em de -
fe sa até, mais para fren te, do apri mo ra men to des ses
Fun dos. Mas, em ver da de, pre ci sa mos de i xar cla ro e
to mar cons ciên cia de que só atra vés do cres ci men to
eco nô mi co, pro mo ven do-o no in te ri or des te País,
apro ve i tan do as nos sas ter ras fér te is e a in dus tri a li za -
ção da qui lo que os nos sos Esta dos pro du zem, tor na -
re mos o nos so País mais jus to e me lhor para to dos os 
bra si le i ros.

Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, agra de ço o apar te de
V. Exª, ele co roa nos so es for ço e nos so tra ba lho na
con se cu ção des se ob je ti vo que tam bém con tou com
a sen si bi li da de do Mi nis tro Fer nan do Be zer ra e do
Pre si den te da Re pú bli ca.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, que ro hoje, des ta 
tri bu na, dar no tí cia à Casa da re a li za ção, em Por to
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Ale gre, do gran de Fó rum So ci al Mun di al que se en -
cer ra hoje e que re ce beu por par te da im pren sa e da
mí dia em ge ral, a meu ju í zo e a de to dos os que lá es -
ti ve ram, uma co ber tu ra que nem de lon ge re tra ta a
im por tân cia e a di men são da que le con cla ve. 

Re u ni ram-se em Por to Ale gre, numa or ga ni za -
ção im pe cá vel, que pra ti ca men te não teve fa lhas,
mais de dez mil pes so as re pre sen tan do mais de 120
pa í ses, re a li zan do cer ca de 200 even tos en tre pa les -
tras, de po i men tos, de ba tes, se mi ná ri os de vá ri os ti -
pos, ofi ci nas, numa di ver si da de, numa mul ti pli ci da de
que abran geu pra ti ca men te todo o te má rio eco nô mi -
co, so ci al e po lí ti co que agi ta a hu ma ni da de hoje, e o
no ti ciá rio que cor reu pela im pren sa es te ve mu i to
aquém de re la tar a im por tân cia des se even to.

Por esta ra zão, en ten di que de via vir a essa tri -
bu na di zer das mi nhas im pres sões e pas sar aos no -
bres Co le gas que não ti ve ram a opor tu ni da de de lá
es tar o que foi esse acon te ci men to que, acre di to fir -
me men te, há de cons ti tu ir um mar co his tó ri co, Srs.
Se na do res, nes ta luta pela trans for ma ção da hu ma ni -
da de, de i xan do para trás o pa ra dig ma, o mo de lo ne o -
li be ral, para evo lu ir, e para me lhor, na bus ca de uma
so lu ção que diga res pe i to aos in te res ses e an se i os
do povo em ge ral, dos po vos do mun do, quan to à re a -
li za ção dos seus ide a is.

O que ca rac te ri zou esse fó rum e o que ele ex -
pres sou de for ma ab so lu ta men te cla ra e in de lé vel foi
um sen ti men to mu i to pro fun do e ar ra i ga do, con trá rio
ao ne o li be ra lis mo, à glo ba li za ção ne o li be ral, essa
glo ba li za ção fi nan ce i ra dos in te res ses dos gran des
ban que i ros. Um sen ti men to a fa vor de uma re vi são
des se pa ra dig ma, de que é per fe i ta men te pos sí vel
mu dar esse mo de lo não obs tan te to dos os dias ler-se
na im pren sa bra si le i ra e na mun di al – pelo me nos dos 
pa í ses ri cos do mun do – que não há ou tra al ter na ti va,
que este mo de lo aí está por que não exis te ou tro me -
lhor, que to dos têm de se con for mar com ele, com pe -
que nas mo di fi ca ções e con ces sões, mas não com
mu dan ça ge ral nas di re tri zes.

O que se ve ri fi cou lá é a cer te za de que, ao con -
trá rio des sa afir ma ção, as al ter na ti vas exis tem, sim, e 
pas sam por uma mu dan ça de pa ra dig ma na pró pria
or ga ni za ção das so ci e da des e não ape nas das eco -
no mi as. Um mo de lo que es te ja ba se a do na co o pe ra -
ção, no pla ne ja men to e na so li da ri e da de e não na
com pe ti ção, na con cor rên cia, no mer ca do li vre, na re -
tra ção do Esta do, en fim, em to das as re gras de des re -
gu la men ta ção ge ral da eco no mia, que têm pre va le ci -
do em pre ju í zo pro fun do da ma i o ria da po pu la ção do
pla ne ta, es pe ci al men te dos pa í ses me nos de sen vol -

vi dos ou de pro du ti vi da de mais ba i xa do que os lí de -
res eco nô mi cos mun di a is.

A re a li za ção des se fó rum foi um ver da de i ro mar -
co his tó ri co. Hou ve uma com pre en são di fe ren te dos
bra si le i ros, es pe ci al men te dos bra si le i ros li ga dos ao
re pú dio ao ne o li be ra lis mo, a com pre en são de que é
trans cen den tal, fun da men tal, es sen ci al a cons tru ção
de ali an ças in ter na ci o na is nes ta luta.

E ali es ta va o con ven ci men to dis so. Não po de -
mos ter a ar ro gân cia de achar que, so zi nhos, su pe ra -
re mos enor mes di fi cul da des, não obs tan te o Bra sil
ser um país de gran des di men sões, não obs tan te es -
tar ain da na pe ri fe ria, mas na que la pe ri fe ria mais pró -
xi ma do cen tro, que já do mi nou pro ces sos tec no ló gi -
cos tão im por tan tes, que tem uma eli te in te lec tu al mu -
i to sa dia e fér til em idéi as. Não obs tan te a di men são
do seu mer ca do, a di men são do seu ter ri tó rio, a di -
men são dos seus re cur sos na tu ra is, esta é uma luta
mu i to di fí cil, Srs. Se na do res. É uma luta que en fren ta
po de res ini ma gi ná ve is até o mo men to da his tó ria
mun di al que es ta mos vi ven do.

Os bra si le i ros com pre en de ram que é ne ces sá -
rio ali ar-se não só aos pa í ses do Ter ce i ro Mun do. Evi -
den te men te, o nos so olhar vol ta-se para os pa í ses la -
ti no-americanos, es pe ci al men te para pa í ses da Amé -
ri ca do Sul, pela pro xi mi da de, pela ana lo gia nos pro -
ble mas, pe las ra í zes cul tu ra is que par ti lha mos. O fato
é que te mos que nos ali ar a pa í ses mais ri cos, par ti ci -
pan do de suas eco no mi as e re ce ben do apo io de seus 
par ti dos po lí ti cos. Esses ali a dos es tão fi nal men te
apa re cen do, como, de fato, apa re ce ram no Fó rum
So ci al Mun di al, em Por to Ale gre, com uma ni ti dez
mu i to es ti mu lan te para nós. Eles tam bém es tão sen -
do pre ju di ca dos. Suas po pu la ções, as ca ma das mais
mo des tas de sua po pu la ção es tão so fren do – evi den -
te men te não tan to quan to a nos sa po pu la ção – os
efe i tos ne fas tos da in jus ti ça con sa gra da por essa glo -
ba li za ção ne o li be ral, co man da da pelo Sis te ma Fi nan -
ce i ro Inter na ci o nal.

No bres Co le gas, de tudo o que se de ba teu nes -
se gran de acon te ci men to, o Fó rum de Por to Ale gre,
des ta ca ram-se cer tos con sen sos que re tra tam po si -
ções ca pa zes de uni fi car essa ali an ça in ter na ci o nal
de for ma ob je ti va, pois não bas tam pro cla ma ções,
de cla ra ções de in ten ções ou di ag nós ti cos co in ci den -
tes ou in ten ções ma ni fes ta das. É pre ci so es ta be le cer
cer tos pon tos de luta bem ob je ti vos que pos sam de -
sen ca de ar em to dos os pa í ses si mul ta ne a men te,
com for ças ma i o res ou me no res, de pen den do das
Orga ni za ções de cada Esta do, essa luta si mul tâ nea e 
co in ci den te em tor no de de ter mi na dos as pec tos que
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cons ti tu í ram o Con sen so de Por to Ale gre. Já não que -
re mos fa lar no Con sen so de Bos ton, nós que re mos
fa lar no Con sen so de Por to Ale gre. E o que foi o Con -
sen so de Por to Ale gre? Vou ex pla nar uma vi são de
ob ser va dor, pes so al. É cla ro que a Car ta de Por to
Ale gre, que deve es tar sen do hoje en tre gue a pú bli co,
é que vai co ro ar e de fi nir re al men te a lis ta gem des ses 
con sen sos. Mas pos so ga ran tir que en tre es ses con -
sen sos es tão, com toda a cer te za, pri me i ro uma ne -
ces si da de de re vi são das dí vi das dos pa í ses mais po -
bres, dos pa í ses do Ter ce i ro Mun do, uma re vi são com 
cri té ri os de jus ti ça e não fi nan ce i ros, cri té ri os de ban -
que i ros, os cri té ri os que co nhe ce mos e que têm sido
apli ca dos so bre o nos so pro ces so de en di vi da men to
ge ran do os es tran gu la men tos que atra ves sam a nos -
sa eco no mia, a eco no mia do Bra sil como a de tan tos
ou tros pa í ses.

É pre ci so que esse as sun to seja le va do a or ga -
nis mos in ter na ci o na is, a tri bu na is in ter na ci o na is de
ca rá ter fi nan ce i ro, de ca rá ter até pe nal se for o caso,
por que esse pro ces so de en di vi da men to en vol ve
ações que ti ve ram mu i to a ver com o des res pe i to de
na tu re za mo ral e éti ca por par te de go ver nan tes que
as su mi ram dí vi das dos seus po vos para com es ses
or ga nis mos in ter na ci o na is e de ou tros go ver nan tes
que usa ram esse pro ces so para se en ri que ce rem
pes so al men te e de po si ta rem seus fru tos nes ses pa -
ra í sos fis ca is. Essa re vi são da dí vi da, se gun do cri té ri -
os de jus ti ça e não de ban que i ros, cons ti tu iu um con -
sen so, e es tou cer to de que ga nha rá di men são cada
vez ma i or, com ali a dos mu i to ex pres si vos, pre sen tes
e for tes nos pró pri os pa í ses mais ri cos.

Um se gun do pon to que tam bém se mos trou
unâ ni me foi a luta pela ins ti tu i ção de uma tri bu ta ção
so bre mo vi men ta ção fi nan ce i ra em todo o mun do. É
cla ro que deve ser uma tri bu ta ção apli ca da em todo o
mun do, com uma mes ma taxa – que tem de ser mu i to
re du zi da – algo em tor no de 0,1% das apli ca ções.
Essa tri bu ta ção ga nhou a de no mi na ção de Taxa To -
bin, por que foi su ge ri da pelo gran de eco no mis ta Ja -
mes To bin, e terá como efe i to be né fi co, em pri me i ro
lu gar, o ar re fe ci men to da mo vi men ta ção fi nan ce i ra
me ra men te es pe cu la ti va, por que uma taxa mí ni ma
que não afe ta as apli ca ções fi nan ce i ras de mé dio e de 
lon go pra zos afe ta – au men tan do sig ni fi ca ti va men te
os cus tos – aque las ope ra ções de 24 ho ras, aque las
ope ra ções que se ca rac te ri zam como emi nen te men -
te es pe cu la ti vas. Essas vão so frer com a im po si ção
des sa taxa, por mí ni ma que seja. Mas as apli ca ções
de mé dio e de lon go pra zos, que não têm ca rá ter es -
pe cu la ti vo, não so fre rão ab so lu ta men te nada com a

im po si ção des sa taxa. Ela, por si só, vai ge rar um fun -
do es ti ma do en tre US$100 bi lhões e US$200 bi lhões
por ano e su pe rar em mu i to a mo vi men ta ção do Ban -
co Mun di al, do Fun do Mo ne tá rio, o pró prio con jun to
de ope ra ções das en ti da des fi nan ce i ras in ter na ci o na -
is.

A ins ti tu i ção des se fun do obri ga rá, ne ces sa ri a -
men te, pela sua di men são, a que o mun do re ve ja todo 
o sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal. Essa re i vin di ca ção 
de re for mu la ção, de re es tru tu ra ção do sis te ma fi nan -
ce i ro in ter na ci o nal, das en ti da des fi nan ce i ras mul ti la -
te ra is, Ban co Mun di al, FMI, etc., que tem sido de vá ri -
os pa í ses, en tre os qua is o Bra sil – o Pre si den te da
Re pú bli ca tem ex pres sa do isso – se não ti ver um fato
que a in du za, que obri gue a sua re a li za ção, será re le -
ga da a pla nos se cun dá rio e a pra zos cada vez mais
es ti ca dos e nun ca ocor re rá por que não é do in te res se 
do gran de ca pi tal fi nan ce i ro in ter na ci o nal. A cri a ção
de um fun do de de sen vol vi men to des sa na tu re za e
des sa di men são terá de ser ad mi nis tra do por uma en -
ti da de in ter na ci o nal efe ti va men te re pre sen ta ti va de
to dos os pa í ses e não de um co mi tê re pre sen ta ti vo
dos pa í ses mais ri cos do mun do e do mi na do res do
sis te ma in ter na ci o nal. Esse fun do, sim, le va rá ne ces -
sa ri a men te, à cons ti tu i ção, à re for mu la ção de todo o
sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal.

Um ter ce i ro pon to de con sen so, Srªs e Srs. Se -
na do res, é o re pú dio, a de cla ra ção de guer ra aos cha -
ma dos pa ra í sos fis ca is, que são ver da de i ros pa ra í sos 
da ban di da gem fi nan ce i ra in ter na ci o nal e va lha cou -
tos das apli ca ções fi nan ce i ras re sul tan tes de cor rup -
ção, de trá fi co de dro gas, de la va gem de di nhe i ro, en -
fim, de toda a sor te de ope ra ções in con fes sá ve is que, 
usan do mil sub ter fú gi os, es ca pam para es ses pa ra í -
sos fis ca is – no Bra sil, por exem plo, ocor rem por meio
des ses me ca nis mos de con ta CC-5 –, onde as su -
mem ime di a ta men te um ca rá ter de si gi lo ab so lu to. Na 
me di da em que isso ocor re, fi cam es sas ope ra ções
pro te gi das de qual quer tipo de in ves ti ga ção, in clu si ve
cri mi nal.

Na Su í ça é uma prá ti ca se cu lar. Infe liz men te,
deu o pri me i ro exem plo e nun ca foi in co mo da da por
ne nhu ma das gran des po tên ci as bé li cas do mun do.
Por quê? Por que to dos ti nham in te res ses de po si ta -
dos nes se pa ra í so fis cal his tó ri co. Já há quem pro po -
nha o fim do si gi lo ban cá rio na Su í ça, como o De pu ta -
do so ci a lis ta Jean Zi e gler. Evi den te men te, hou ve uma 
re a ção mu i to for te, por que aqui lo se cons ti tu iu em
uma ver da de i ra ra zão de exis tên cia da pró pria Na ção. 
Mas o fato é que esse va lha cou to de ban di da gem fi -
nan ce i ra não pode con ti nu ar. O exem plo da Su í ça
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mul ti pli cou-se. Hoje, exis tem pa ra í sos fis ca is em to -
dos os con ti nen tes em nú me ro cada vez ma i or, re ve -
lan do que o vo lu me da cor rup ção, do di nhe i ro rou ba -
do e do trá fi co de dro gas au men tou enor me men te e
está dan do en se jo à sus ten ta ção des sa mi ría de de
pa ra í sos fis ca is pelo mun do afo ra.

Evi den te men te, à me di da que se com ba tem os
pa ra í sos fis ca is – como se ex pres sou mu i to bem no
fó rum de Por to Ale gre –, lu ta-se tam bém con tra o si gi -
lo ban cá rio, que é a sua sus ten ta ção. Com ba te-se
ain da a idéia de que o si gi lo ban cá rio pos sa ser in vo -
ca do como um dos prin cí pi os ine ren tes aos di re i tos
fun da men ta is do ser hu ma no e como se esse ti ves se
o mes mo tra ta men to que tem, por exem plo, o si gi lo de 
cor res pon dên cia e a in vi o la bi li da de do lar. Nada dis -
so. Si gi lo ban cá rio é uma pro te ção es pe ci al para
aque les que não têm como con fes sar a ori gem das
suas ope ra ções fi nan ce i ras por se rem es pú ri as. 

Ou tro fa tor de con sen so é uma luta sem tré guas
con tra o de sem pre go, que é o fla ge lo do mun do. O di -
re i to ao em pre go é uma das ga ran ti as es sen ci a is da
de mo cra cia. Não se pode pen sar em exis tên cia do re -
gi me de mo crá ti co sem essa ga ran tia tam pou co sem
po lí ti cas de ple no em pre go pra ti ca das pe los res pec ti -
vos go ver nos na ci o na is. O di re i to ao em pre go é a
con tra par ti da do di re i to de pro pri e da de; como se
pode afir mar o di re i to de pro pri e da de se não se afir -
ma de ma ne i ra efi caz e efe ti va a sua con tra par ti da, o
ou tro lado, que é o di re i to ao em pre go? Isso tam bém
fi cou mu i to cla ro pelo em pe nho ge ne ra li za do na con -
so li da ção de uma ali an ça con tra o de sem pre go em
to das as par tes do mun do.

Fi nal men te, eu gos ta ria de res sal tar que, per -
me an do to dos es ses pon tos de con sen so que fo ram
se for man do e todo esse sen ti men to de re pú dio ao
ne o li be ra lis mo, o que se ma te ri a li zou com mu i ta cla -
re za foi uma de ci são de cons ti tu ir uma luta tam bém
sem tré gua con tra to das as for mas de cor rup ção ou
de fal ta de trans pa rên cia. Sem ter gi ver sa ção, em Por -
to Ale gre, fi cou de mons tra da a ne ces si da de im pe ri o -
sa dos prin cí pi os mo ra is, da éti ca na po lí ti ca, nas
tran sa ções in ter na ci o na is e nas tran sa ções fi nan ce i -
ras como afir ma ção de uma nova de mo cra cia.

Esta de mo cra cia que aí está ad mi te sub ter fú gi -
os e todo tipo de ne go ci a ção das qua is o povo não
toma co nhe ci men to. Admi te tam bém uma de le ga ção
ina tin gí vel para o povo e o cha ma a fa zer as suas es -
co lhas ele i to ra is de qua tro em qua tro anos e após
isso o ex clui de to das as de ci sões to ma das em seu
nome e mu i tas ve zes con tra seu in te res se e, fun da -
men tal men te, con tra o in te res se da ma i o ria. Esse tipo 

de de mo cra cia já não cabe no sen ti men to éti co da hu -
ma ni da de, que es ta va re pre sen ta da em Por to Ale gre.
A es co lha des se lo cal para a re a li za ção do fó rum não
ocor reu por aca so, mas por que Por to Ale gre é uma ci -
da de que tem tra di ção de prá ti ca de uma de mo cra cia
que está en fren tan do essa fal ta de trans pa rên cia e
essa fal ta de par ti ci pa ção. É uma de mo cra cia que
está se afir man do pela par ti ci pa ção, pelo cha ma men -
to do povo a par ti ci par das de ci sões.

Então, essa exi gên cia da éti ca nas ope ra ções
po lí ti cas, nas ope ra ções eco nô mi cas, nas ope ra ções
fi nan ce i ras e nas re la ções in ter na ci o na is, fi cou pos ta
como um con sen so mais for te que to dos. Qu e re mos
uma mu dan ça na qua li da de da de mo cra cia, que veio
para fi car, sim. A de mo cra cia, sim, é uma das exi gên -
ci as dos di re i tos fun da men ta is da pes soa hu ma na,
mas é pre ci so aper fe i çoá-la, por que essa que está aí
é fal sa, ma ni pu la da pe los gran des in te res ses, ma ni -
pu la da pela mí dia, que, afi nal de con tas, se sub me te
aos in te res ses fi nan ce i ros e eco nô mi cos, de i xan do
in te i ra men te à mar gem a po pu la ção cons ci en te, a po -
pu la ção or ga ni za da, a po pu la ção que nem sabe
como re cla mar, por que não lhe abrem os ca mi nhos
de par ti ci pa ção e de re cla ma ção.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Com mu i to pra zer, ouço V. Exª, que lá es te ve, para dar 
uma idéia do nú me ro de Co le gas nos sos que lá es ti -
ve ram e que não con se gui en con trar, tal a mul ti dão
que acor reu à por ta ria.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – A
Mesa lem bra aos apar te an tes e ao Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no que o tem po de S. Exª já se es go tou há
qua tro mi nu tos e há ora do res co bran do seu tem po.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Eu 
pe di ria bre vi da de aos apar te an tes, por que, pra ti ca -
men te, já en cer rei mi nha fala.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Qu e -
ro sa u dar V. Exª pelo pro nun ci a men to. V. Exª res sal tou 
mu i to bem o es pí ri to do Fó rum So ci al Mun di al, re a li -
za do em Por to Ale gre em con tra pon to ao Fó rum Mun -
di al de Da vos. Pu de mos ob ser var ali um es ta do de
es pí ri to mu i to di fe ren te da que le que pre si de o en con -
tro de Da vos, onde se en con tram pes so as con vi da -
das pe las mil ma i o res em pre sas mul ti na ci o na is, que
fi nan ci am o en con tro. Ape sar de fa la rem so bre a qua -
li da de de vida da hu ma ni da de, o que se ob ser va é
que es tão mu i to mais in te res sa dos no exa me dos fa -
to res que va lo ri zam as ações da que las em pre sas.
Estão in te res sa dos em sa ber qua is os fa to res que fa -
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rão o va lor das ações su bir ou des cer, en quan to que
em Por to Ale gre tem-se em vis ta, so bre tu do, a qua li -
da de de vida do ser hu ma no e os di re i tos à ci da da nia.
V. Exª sin te ti zou mu i to bem as pro po si ções que fi ze -
ram par te das cen te nas de re u niões, as qua is ca u sa -
ram di fi cul da des aos que ali fo ram com en tu si as mo,
pois não po di am com pa re cer, ao mes mo tem po, a to -
das as sa las de re u nião, seja na PUC, seja na Uni ver -
si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul. V. Exª des cre -
veu mu i to bem o es pí ri to do Fó rum, que de ve rá re pe -
tir-se cada vez com ma i or for ça. To das as pes so as
que ali com pa re ce ram – es ta dis tas, se na do res, de pu -
ta dos e pre fe i tos de ou tros pa í ses das Amé ri cas e da
Eu ro pa, as sim como re pre sen tan tes da Índia, da Áfri -
ca do Sul e de pa í ses dos mais di ver sos con ti nen tes – 
fo ram unâ ni mes em res sal tar a qua li da de do Fó rum
So ci al Mun di al. Com res pe i to aos seis pon tos que V.
Exª as si na lou, ob vi a men te to dos ob je to de gran de
con sen so, res sal to que...

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – E
que não es go tam o te má rio.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Exa -
to. No Fó rum de Por to Ale gre ob ser vou-se que ga nha
ma i or for ça a pro po si ção da Attac (Asso ci a ção para a
Ta xa ção das Tran sa ções Fi nan ce i ras e Aju da aos Ci -
da dãos). Esti ve ram pre sen tes tan to o fun da dor da
Attac, Ber nard Cas sen, como o seu Pre si den te, Sr.
Rene Pas set, com o qual tive a opor tu ni da de de in te -
ra gir num dos sim pó si os in ter na ci o na is, ao qual com -
pa re ce ram re pre sen tan tes das Fi li pi nas e da Cen tral
Sin di cal da Áfri ca do Sul. Aqui hou ve mais um con -
sen so – per mi ta-me agre gá-lo àque les que V. Exª
trans mi te –, pois os qua tro ora do res, in clu si ve eu, fa -
la ram da re le vân cia de o quan to an tes, no sé cu lo XXI,
ser as se gu ra do em to das as na ções o di re i to a uma
ren da bá si ca in con di ci o nal, isto é, não im por ta a ori -
gem, a raça, o sexo, a con di ção ci vil ou so ci o e co nô mi -
ca; to das as pes so as, em bre ve, em cada na ção, de -
ve rão re ce ber uma quan tia men sal men te, como um
di re i to ina li e ná vel, até mes mo sem in da ga ções. Foi
des ta ca da a im por tân cia des se ins tru men to para atin -
gir o ou tro ob je ti vo que V. Exª bem as si na la, qual seja
o do em pre go. Os tra ba lha do res de todo o mun do te -
rão ma i or li ber da de de es co lha, ma i or po der de bar -
ga nha, sa ben do de an te mão que a cada pe río do te -
rão pos si bi li da de de par ti lhar da ri que za de sua na -
ção, re ce ben do uma ren da como um di re i to à ci da da -
nia. A par tir daí, cada um ob te rá aqui lo que con se guir
por seu tra ba lho, ta len to, cri a ti vi da de, de di ca ção, e
as sim por di an te. Cum pri men to V. Exª pela for ma
como des ta cou a im por tân cia do Fó rum So ci al Mun -

di al, or ga ni za do pelo Go ver no do Esta do do Rio
Gran de do Sul, que fe li ci to, com a co la bo ra ção de vá -
ri as or ga ni za ções não-governamentais e de mo vi -
men tos so ci a is que ali con tri bu í ram para o êxi to do
en con tro.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Agra de ço, Se na dor Edu ar do Su plicy, o en ri que ce dor
apar te de V. Exª, que es te ve lá e sen tiu, como eu, tudo 
o que se pas sou, acres cen tan do, en tre os con sen sos, 
esse pon to fun da men tal, qual seja, o di re i to à ren da
mí ni ma que cada ci da dão do mun do deve ter res guar -
da do, in clu si ve os bra si le i ros – prin ci pal luta tra va da
por V. Exª aqui. Agra de ço mu i to sua par ti ci pa ção e o
en ri que ci men to que V. Exª deu ao meu pro nun ci a -
men to.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Per mi te-me 
V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Con ce do o apar te ao Se na dor José Alen car.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Emi nen te
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, eu não po de ria de i xar de 
tra zer uma pa la vra de con gra tu la ções pelo pro nun ci a -
men to de V. Exª. To das as ve zes que V. Exª ocu pa a
tri bu na des ta Casa, de mons tra-nos a to dos sua agu -
da sen si bi li da de so ci al, com uma pre o cu pa ção sem -
pre vol ta da aos pro ble mas das pes so as me nos fa vo -
re ci das. Por esta ra zão, que ro le var-lhe meu abra ço
de con gra tu la ções. V. Exª abor dou, en tre os pon tos
ar ro la dos, o re la ti vo ao si gi lo ban cá rio. Eu gos ta ria de
pre pa rar – e ten ta rei fa zê-lo – uma pro po si ção a par tir
da qual es ta be le cês se mos dis po si ti vos le ga is que
obri gas sem a todo ho mem pú bli co, no exer cí cio de
car go pú bli co, ele ti vo ou não...

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Per fe i ta men te, Exce lên cia: ”ele ti vo ou não“. Mu i to
bem!

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – ...a abrir
seu si gi lo ban cá rio. Por quê? Por uma ra zão mu i to
sim ples: um ho mem pú bli co não pode ter si gi los. Qu -
an do as su mi mos uma ati vi da de pú bli ca, so mos le va -
dos a apre sen tar a nos sa de cla ra ção de bens e de
ren da, o que, con tu do, não é su fi ci en te. Cito o meu
caso pes so al: sou em pre sá rio de ori gem – e con ti nuo
exer cen do a ati vi da de – e sou tam bém um Se na dor
da Re pú bli ca. Pen so, pois, que esse dis po si ti vo le gal
que pre ten do pro por deve al can çar tam bém a to das
as em pre sas que es ti ve rem sob o con tro le de ho mens 
pú bli cos, as qua is te rão, via de con se qüên cia, o si gi lo
ban cá rio aber to, tan to da pes soa fí si ca, como das
pes so as ju rí di cas que de tém. O Con gres so Na ci o nal
pre ci sa es tar sem pre aten to às ini ci a ti vas que pos -
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sam aper fe i ço ar e for ta le cer o re gi me a que per ten ce -
mos. Com re la ção ao pro ble ma da de mo cra cia que
de se ja mos, lem bro-me mu i tas ve zes – es pe ci al men te 
ago ra, nes tes tem pos em que se pri va ti za qua se tudo
– do tem po em que o Pre si den te Ge tú lio Var gas, sen -
tin do que o Bra sil pre ci sa va se in dus tri a li zar, to mou
duas me di das fun da men ta is du ran te o pe río do do
cha ma do Esta do Novo: a cri a ção da CSN e a ins ta la -
ção do Se nai. O Esta do, pre sen te, por um lado, cri ou
uma in dús tria si de rúr gi ca, que é ati vi da de bá si ca, e,
por ou tro, cri ou uma es co la de for ma ção pro fis si o nal
para a in dus tri a li za ção do País. Con co mi tan te men te,
sa ben do da di men são dos re cur sos mi ne ra is bra si le i -
ros, aque le Go ver no cri ou tam bém, ain da no pe río do
do Esta do Novo, a Com pa nhia Vale do Rio Doce, bus -
can do trans for mar es ses re cur sos na tu ra is em ri que -
zas. Ve jam, pois, a mão do Esta do. Hoje, es ta mos
acre di tan do que o Esta do pode de sa pa re cer.

O SR ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Se na dor, eu ain da acres cen ta ria uma ter ce i ra ini ci a ti -
va do Pre si den te Ge tú lio Var gas nes te sen ti do: a cri a -
ção do BNDES, per ce ben do a ne ces si da de de uma
en ti da de de fi nan ci a men to a lon go pra zo.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Isso ocor -
reu no pe río do de 1950 a 1954, quan do tam bém foi
cri a da a Pe tro bras. Então, ve jam V. Exªs que o Pre si -
den te Ge tú lio Var gas, por meio des sas ini ci a ti vas,
mos trou que a eco no mia, ain da que pos sa e deva ser
de sen vol vi da pelo se tor pri va do, não pode pres cin dir
da par ti ci pa ção do Esta do em de ter mi na das oca -
siões, se to res e até re giões. Sa be mos que em nos so
País, de di men sões con ti nen ta is, en con tra-se par te
da flo res ta Ama zô ni ca, sen do que a fra ção bra si le i ra
é gi gan tes ca, onde, pro va vel men te, en con tram-se
15% dos re cur sos hí dri cos do pla ne ta Ter ra. Ali há
uma das ma i o res fa i xas de fron te i ra: 1600 km de fron -
te i ra so men te com a Co lôm bia. Então, se de um lado
é cla ro que o Bra sil pre ci sa ocu par a Ama zô nia, de
ou tro, é evi den te que, por meio ape nas da ini ci a ti va
pri va da, sem o bra ço do Esta do, não te re mos como
vi a bi li zar ati vi da des até mes mo no cam po tu rís ti co
para a Ama zô nia, isso para não fa lar mos das ati vi da -
des li ga das à ex plo ra ção de re cur sos mi ne ra is e tam -
bém da pró pria flo res ta Ama zô ni ca, que pode ser ex -
plo ra da ra ci o nal men te – e por que não? Assim, é cla -
ro que não que re mos o Esta do em de ter mi na das ati -
vi da des que se jam pró pri as do se tor pri va do. Não
que re mos o Esta do como ho te le i ro, por exem plo; não
que re mos o Esta do como fa bri can te de rou pa – e não
é por que es te ja mos atu an do nes se ramo –, mas o
Esta do não é efi ci en te nes ses ra mos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – E
não há por quê.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Exa ta men -
te. Mas não que re mos o Esta do ab so lu ta men te fora
de tudo. Por exem plo: o Esta do não pode es tar au sen -
te do cam po da ener gia e até das te le co mu ni ca ções.
Sem pre fui con tra, por exem plo, a pri va ti za ção de usi -
nas hi dre lé tri cas, as sim como fui con tra a pri va ti za -
ção do sis te ma de te le co mu ni ca ções no Bra sil. Esta -
mos ven do que não hou ve ne nhu ma van ta gem nis so.
Ago ra, a ver da de é que o Esta do tem dado pro vas de
sua in com pe tên cia. É bom que se lem bre, por opor tu -
no, que pra ti ca men te to dos os ban cos es ta ta is fa li -
ram, ou por pés si ma ca pa ci da de ad mi nis tra ti va, ou
por pro ble mas de im pro bi da de no tra to da co i sa pú bli -
ca. Não po de mos con ti nu ar a con vi ver com essa im -
pu ni da de que to mou con ta do Bra sil. Pen so que esse
en con tro de Por to Ale gre e aque le de Da vos se com -
ple men tam, por que as ati vi da des em pre sa ri a is que
fo ram ob je to de tra ta ti vas em Da vos tam bém só po -
dem ter um ob je ti vo: o ho mem. O ob je ti vo de to das as
ati vi da des é, ob vi a men te, so ci al, pois as em pre sas,
ain da que pri va das, são fra ções da eco no mia, re pre -
sen ta da que é, por em pre sas dos se to res pri má rio,
se cun dá rio, ter ciá rio e da pró pria in fra-estrutura.
Empre sas que re pre sen tam essa eco no mia. Pre ci sa -
mos de uma eco no mia prós pe ra, for te e in de pen den -
te para que te nha mos re cur sos para edu ca ção, para
sa ú de pú bli ca, para sa ne a men to e para se gu ran ça,
uma vez que, sem re cur sos, não se faz nada dis so.
Para que essa eco no mia seja prós pe ra, for te e in de -
pen den te é pre ci so que suas fra ções o se jam. Essas
fra ções são as em pre sas gran des, pe que nas, mé di -
as, mi nús cu las, mi cros, es ta ta is ou pri va das. Te mos
que aca bar com a im pu ni da de no Bra sil. O Fó rum de
Por to Ale gre traz um re ca do im por tan tís si mo: o ob je ti -
vo so ci al. Nós to dos, qual quer que seja a ati vi da de em 
que es te ja mos, te mos de es tar pre o cu pa dos com os
ob je ti vos so ci a is. O Papa João XXIII, em sua Encí cli -
ca Ma ter et Ma gis tra, dis se que so bre cada pro pri e -
da de re cai uma hi po te ca so ci al. Isso sig ni fi ca que
tam bém so bre cada di re i to re cai um de ver. É uma me -
tá fo ra. Nós te mos aqui o po der de es tar mos re pre sen -
tan do o povo ou a Fe de ra ção no Con gres so Na ci o nal, 
e so bre esse nos so po der e di re i to re cai uma hi po te ca 
so ci al. Um de ver, um com pro mis so, uma dí vi da so ci al. 
Emi nen te Se na dor Sa tur ni no Bra ga, con clu in do o
meu apar te – pelo que agra de ço a V. Exª , re i te ro o
meu abra ço de con gra tu la ções por tudo isso que V.
Exª re pre sen ta no Se na do. Nós, quan do o ou vi mos,
pas sa mos a ad mi rar cada vez mais o Rio de Ja ne i ro,
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que o ge rou. E que nos en vi ou V. Exª para o en gran de -
ci men to des ta Casa.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Mu i to obri ga do, no bre Se na dor José Alen car. Para
mim, é um es tí mu lo de pro por ções enor mes ou vir de
V. Exª es sas ex pres sões. 

Sr. Pre si den te, en cer ro em um mi nu to. Antes,
po rém, que ro agra de cer o apar te, a con tri bu i ção e a
co la bo ra ção de V. Exª, Se na dor José Alen car. Qu e ro
me co lo car jun to de V. Exª na pro po si ção de aber tu ra
do si gi lo ban cá rio de qual quer pes soa que en tre na
vida pú bli ca nes te País, seja ela ele i ta ou não, no Le -
gis la ti vo, no Ju di ciá rio e no Exe cu ti vo. É pre ci so que a
mo vi men ta ção ban cá ria de quem as su me fun ção pú -
bli ca te nha tam bém pu bli ci da de.

Agra de ço as ex pres sões lú ci das de V. Exª a res -
pe i to da ne ces si da de da pre sen ça do Esta do, pon tu al 
e es tra té gi ca em de ter mi na dos mo men tos, para cu i -
dar da pro mo ção do de sen vol vi men to, algo que não
se dá es pon ta ne a men te. Não po de mos con fi ar na es -
pon ta ne i da de do mer ca do por que ela não fun ci o na. É
pre ci so ati vi da de do Esta do den tro do bom sen so, a
que V. Exª se re fe riu mu i to bem, um Esta do de mo crá -
ti co, mas que es te ja pre sen te nes te mo men to.

Fiz esse pro nun ci a men to para dar no tí cia à
Casa do Fó rum de Por to de Ale gre. Con cor do com V.
Exª quan do diz que es ta va fal tan do o con tra pon to do
Fó rum de Da vos, cuja im por tân cia não va mos ne gar,
mas que ti nha uma de ter mi na da óti ca. Fal ta va o con -
tra pon to com uma pers pec ti va mais vol ta da para a
ques tão so ci al, que não ne ces sa ri a men te de cor re
com es pon ta ne i da de do cres ci men to eco nô mi co. No
Bra sil, hou ve uma de mons tra ção dis so. Por to Ale gre
fi cou sen do o con tra pon to de Da vos, que se gue a rota 
do con sen so de Was hing ton. Esta mos es ta be le cen do 
ou tro con sen so: o con sen so de Por to Ale gre, des se
diá lo go, da com po si ção do pen sa men to re sul tan te do
Fó rum. Não é mais um pen sa men to úni co. Por to Ale -
gre mos trou que não mais exis te o pen sa men to úni co
que toda nos sa im pren sa pre ten de re ve lar. Isso dará
fru tos. Cer ta men te, o Fó rum de Por to Ale gre foi um
mar co não só na His tó ria do Bra sil, mas tam bém na
his tó ria do mun do, ten do em vis ta as trans for ma ções
que es tão em pers pec ti va.

Sr. Pre si den te, agra de ço mu i to a be ne vo lên cia
de V. Exª. e en cer ro o meu pro nun ci a men to.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa -
tur ni no, o Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,

que é ocu pa da pelo Sr. Ade mir Andra de, 2º
Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Que
foi re al men te gran de, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no:
vin te e qua tro mi nu tos a mais.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – A Pre -
si dên cia con vo ca ses são con jun ta, a re a li zar-se ama -
nhã, dia 31 do cor ren te, quar ta-feira, às 18 ho ras e 30
mi nu tos, no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, des -
ti na da à apre ci a ção de me di das pro vi só ri as.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, por ces são
mi nha, pois era o Se na dor ins cri to nes te mo men to.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro agra de cer, Sr.
Pre si den te, a ces são de V. Exª. e a ace i to, por que vou
tra tar de um as sun to de re le vân cia, mas vou fa zê-lo
de for ma rá pi da, por que sei que há ou tros ora do res
aguar dan do a opor tu ni da de para usar da pa la vra.

O mo ti vo que me traz à tri bu na é o de se jo dos
pre fe i tos do Pa ra ná e de todo o País que go ver nam ci -
da des pe que nas, que per de ram po pu la ção no úl ti mo
cen so do IBGE e que es tão con de na das a ter di mi nu í -
dos os seus fun dos de par ti ci pa ção, o FPM. Com isso
re du ze-se, de for ma drás ti ca, a re ce i ta des ses Mu ni -
cí pi os, po den do até in vi a bi li zá-los ad mi nis tra ti va men -
te.

Em nome dos des ses pre fe i tos, ve nho à tri bu na
agra de cer a sen si bi li da de que ti ve ram o Pre si den te
da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do Mi chel Te mer,
e o Pre si den te do Se na do, Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, do Se na do Fe de ral, que con cor da ram em 
in clu ir na pa u ta de vo ta ção des ta con vo ca ção ex tra or -
di ná ria o Pro je to de Lei n.º 116, de mi nha au to ria.
Embo ra apro va do por una ni mi da de pe los Se na do res, 
em 2000, o pro je to foi re ti ra do da pa u ta da úl ti ma ses -
são da Câ ma ra dos De pu ta dos, ain da ao fi nal do re fe -
ri do ano, por que a Opo si ção, na que le ins tan te, as sim
pre fe riu para ava li ar os im pac tos da pro po si ção em
to dos os Mu ni cí pi os.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pró prio PT, que,
na que la opor tu ni da de, so li ci tou a ex clu são de pa u ta
da ci ta da ma té ria, con cor dou que o pro je to fos se vo -
ta do e apro va do, pois ob ser vou que é im pos sí vel para 
os mu ni cí pi os que per de ram po pu la ção con vi ver com
a re a li da de im pos ta pela Lei Com ple men tar n.º 91, de 
1997, que es ta be le ce os cri té ri os de re du ção do FPM, 
num pra zo de cin co anos, com vi gên cia a par tir de pri -
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me i ro de ja ne i ro de 2000. Já en trou, pois, em vi gor no
ano pas sa do. 

Esta mos pro pon do que a re du ção dos ín di ces
do FPM, isto é, do co e fi ci en te de cál cu lo do Fun do de
Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os, seja fe i ta em dez anos, e 
não em cin co. Isso sig ni fi ca ma te ma ti ca men te que os
mu ni cí pi os, em vez de te rem a re du ção de 20% por
ano do FPM, te rão a re du ção de 10% ao ano, o que
lhes per mi ti rá adap tar-se a essa re a li da de dura. É
ver da de, eles não têm re du ção de des pe sa, mas re -
du ção de re ce i ta. Con ti nu am com to dos os dis pên di -
os nor ma is da fo lha de pa ga men to, da ma nu ten ção
da má qui na ad mi nis tra ti va e das obri ga ções que to -
dos os mu ni cí pi os têm na área so ci al. Por tan to, con ti -
nu am eles com to das as des pe sas. 

Sr. Pre si den te, são 1.745 mu ni cí pi os no Bra sil
que per dem mu i ta re ce i ta. Para es ses mu ni cí pi os pe -
que nos, o FPM re pre sen ta, em mu i tos ca sos, 80% da
re ce i ta to tal. É evi den te que essa re du ção drás ti ca le -
va rá es ses mu ni cí pi os, em cin co anos, à in sol vên cia e 
à com ple ta in ca pa ci da de de con ti nu a rem ad mi nis -
tran do e cum prin do suas ad mi nis tra ções bá si cas.

É uma ques tão de jus ti ça e mu i to mais: é uma
ques tão de pre ser var es ses mu ni cí pi os fun ci o nan do.
Caso não se vote ime di a ta men te e se pos ter gue essa 
de ci são, os mu ni cí pi os vão con ti nu ar per den do re ce i -
ta to dos os me ses. Per dem re ce i ta por que per de ram
po pu la ção, em al guns ca sos por que ti ve ram a di vi são
de seus mu ni cí pi os e a cri a ção de dis tri tos que fo ram
trans for ma dos em mu ni cí pi os. Em ou tros, por que já
não apre sen tam as con di ções mí ni mas para a ge ra -
ção de em pre gos e a so bre vi vên cia das pes so as
onde elas nas ce ram e gos ta ri am de vi ver, que, na
bus ca de ou tras opor tu ni da des, in va ri a vel men te pro -
cu ram gran des cen tros. Nor mal men te, elas pro cu ram
as re giões me tro po li ta nas para onde vão car re gan do
con si go os pro ble mas e o de sem pre go, dis pu tan do o
em pre go já di fí cil para os tra ba lha do res que vi vem
nes sas re giões me tro po li ta nas.

Então, esse pro je to não vai be ne fi ci ar ape nas os 
mu ni cí pi os pe que nos, mas tam bém os gran des. Com
me lho res con di ções de ad mi nis trar os seus mu ni cí pi -
os, os pre fe i tos po de rão man ter as pes so as no in te ri -
or, em pre ga das. O Se na dor Arlin do Por to, que já foi
Mi nis tro da Agri cul tu ra e um bom Mi nis tro, sabe, sem
dú vi da ne nhu ma, que a ma i or ca u sa do êxo do ru ral é
a agri cul tu ra da pe que na pro pri e da de que não se vi a -
bi li za, por que fal ta um pla ne ja men to para isso. O êxo -
do ru ral tem sido o gran de fa tor de ex pul são das pes -
so as des sas ci da des pe que nas, que bus cam ou tras

opor tu ni da des nas ci da des gran des, em es pe ci al nas
re giões me tro po li ta nas.

Então, a nos sa pro pos ta, que foi apro va da pelo
Se na do onde os Se na do res en ten de ram bem a sua
im por tân cia, é exa ta men te para evi tar que es ses mu -
ni cí pi os con ti nu em per den do po pu la ção e au men tem
seus pro ble mas, pois já não con se guem cri ar as con -
di ções mí ni mas para que as pes so as con ti nu em vi -
ven do ne les.

Dis cu te-se mu i to a des cen tra li za ção do de sen -
vol vi men to, a ne ces si da de de se le var ao in te ri or do
País e dos Esta dos o fo men to e o es tí mu lo ao cres ci -
men to. Pois aqui está uma gran de opor tu ni da de para
que a Câ ma ra dos De pu ta dos, ago ra, ain da, du ran te
a con vo ca ção ex tra or di ná ria, vote esse pro je to para
per mi tir que os 178 Pre fe i tos do Pa ra ná, re pre sen ta -
dos aqui por al guns Pre fe i tos, que se fa zem pre sen -
tes na tri bu na ao lado, re pre sen tan do a Asso ci a ção
dos Mu ni cí pi os do Pa ra ná; que to dos os Mu ni cí pi os
pe que nos do Bra sil e aque les que, mé di os ou gran -
des, tam bém per de ram po pu la ção, pos sam ter cor ri -
gi da essa me di da que, no meu en ten di men to, foi um
equí vo co por que, sem dú vi da ne nhu ma, vem cri an do
pro ble mas aos mu ni cí pi os.

Te nho al guns da dos nes se sen ti do. Na re gião
no ro es te do Pa ra ná, te mos Mu ni cí pi os como Altô nia,
que per ce bia uma re ce i ta, uma quo ta anu al do Fun do
de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os de R$3,57 mi lhões.
Essa quo ta cai, se obe de ci da a re gra atu al, para
R$2,293 mi lhões, por tan to, per de aque le mu ni cí pio
R$764 mil num ano, o que para um Mu ni cí pio do por te 
de Altô nia é um im pac to enor me. O Mu ni cí pio de Ipo -
rã, por exem plo, da Pre fe i ta Ci di nha aqui pre sen te, de
um re pas se de R$3,439 mi lhões pas sa ria a re ce ber
R$1,911 mi lhão; per de ria R$1,528 mi lhão.

Eu dis se aqui aos Pre fe i tos que mu i tas ve zes
eles bri gam jun to aos Par la men ta res para con se guir
uma emen da de R$50 mil, R$100 mil e es tão per den -
do R$1,5 mi lhão num ano, de vi do a uma me di da ado -
ta da numa lei com ple men tar que, no meu en ten di -
men to, co me teu um gran de equí vo co e uma gran de
in jus ti ça. Foi essa lei com ple men tar um fa tor de es tí -
mu lo ao aban do no des ses Mu ni cí pi os e es ti mu lou
ain da mais o êxo do de par te des ses mu ni cí pi os para
as re giões me tro po li ta nas.

No Esta do de V. Exª, Se na dor Arlin do Por to, de
Mi nas Ge ra is, são 207 mu ni cí pi os clas si fi ca dos nes -
sa lis ta que per dem re ce i ta. Por exem plo, no Esta do
da Ba hia, do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, do
to tal de 414 mu ni cí pi os, 202 mu ni cí pi os per de rão re -
ce i ta e, por isso, pre ci sam que essa me di da seja ado -
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ta da ime di a ta men te. Dos 76 mu ni cí pi os do Esta do do
Mato Gros so do Sul, do Se na dor Ju vên cio da Fon se -
ca, que pre si de a ses são nes te ins tan te, 24 per de rão
re ce i ta e po de rão ser in vi a bi li za dos.

E digo mais: para es ses mu ni cí pi os que per dem
re ce i ta, por que per de ram po pu la ção, o im pac to é mu -
i to gran de, por que R$30 mil, R$40 mil para es ses mu -
ni cí pi os sig ni fi cam mu i to. Por exem plo, o Pre fe i to do
Mu ni cí pio de Go io-erê, aqui pre sen te, Antô nio Ber -
nar di no Sena, dis se-me que o mu ni cí pio per deu no
ano pas sa do e po de rá per der em um ano, em R$9 mi -
lhões de ar re ca da ção, R$1,2 mi lhão. Isso sig ni fi ca
13% da ar re ca da ção, in ca pa ci tan do o mu ni cí pio, mu i -
tas ve zes, até de pa gar a fo lha de pes so al, quan to
mais in ves tir em sa ú de, edu ca ção, se gu ran ça pú bli ca
e na área so ci al, onde os mu ni cí pi os es tão sen do mu -
i to co bra dos pe las pes so as que vi vem lá. E para os
mu ni cí pi os gran des re ce be rem o re pas se – e são
pou cos os mu ni cí pi os que o re ce be rão, são ba si ca -
men te aque les lo ca li za dos na re gião me tro po li ta na –
des sa re du ção de re ce i ta que ocor re rá para os mu ni -
cí pi os pe que nos, isso pou co sig ni fi ca rá, por que R$30 
mil, R$40 mil para uma ci da de de por te gran de pou co
sig ni fi cam na sua re ce i ta, mas re pre sen tam a vida
para os mu ni cí pi os que es tou aqui de fen den do nes te
mo men to.

Por isso, as so mo à tri bu na para agra de cer ao
Pre si den te do Se na do, Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, e ao Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do Mi chel
Te mer, a sen si bi li da de que ti ve ram de in clu ir na pa u ta
da con vo ca ção ex tra or di ná ria esta ma té ria que po de rá 
ser vo ta da ain da nes ta se ma na, se Deus qui ser.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor
Osmar Dias, eu gos ta ria de cum pri men tá-lo pela
opor tu ni da de des sa co mu ni ca ção. Sa be mos o tra ba -
lho de ar ti cu la ção fe i to por V. Exª a par tir do mo men to
do anún cio da con vo ca ção, para que fos se in clu í da na 
pa u ta dos nos sos tra ba lhos. V. Exª re pre sen ta o Pa ra -
ná, um gran de e im por tan te Esta do, e vem de fen der
os in te res ses dos mu ni cí pi os. Sa ben do da sua ori gem 
e da con vi vên cia es pe ci al men te com os pe que nos
Mu ni cí pi os do Esta do do Pa ra ná, na tu ral men te de fen -
den do o in te res se do Bra sil de modo ge ral, en fa ti zo,
além dos pon tos já le van ta dos por V. Exª, a nos sa res -
pon sa bi li da de de fa zer com que as mu dan ças pos -
sam ser im ple men ta das com se ri e da de e res pe i to
aos ges to res pú bli cos. Já fui Pre fe i to Mu ni ci pal e,

como tal, co nhe ço as di fi cul da des que en con tram os
pre fe i tos no dia-a-dia das suas ati vi da des. Pude ver
de per to as trans for ma ções re a li za das, per ce ben do
que as leis que às ve zes são vo ta das por nós no Con -
gres so e pe los Srs. De pu ta dos Esta du a is têm fre -
qüen te men te re fle xo ime di a to e, de po is, di fí cil de ser
im ple men ta do. Nós mes mos, no ano pas sa do, to ma -
mos uma ati tu de sé ria – apo i a da por V. Exª – que foi a
vo ta ção da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Os cri té ri -
os e as ações em pre en di das fo ram por ve zes ob je to
da in com pre en são de al guns, mas a Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal vem para fi xar cri té ri os, nor mas e re -
gras para os ges to res pú bli cos. E a pro pos ta apre sen -
ta da por V. Exª in clu si ve fa ci li ta o cum pri men to da
men ci o na da Lei. Como exi gir que os Srs. Pre fe i tos
pos sam cum pri-la se ou tra le gis la ção im põe a re du -
ção da sua re ce i ta? Não há como equi li brar es sas
con tas. Não é fá cil re du zir a des pe sa. Te mos um pro -
ces so de es ta bi li da de do fun ci o na lis mo. A des pe sa de 
pes so al é es tá vel; não se con se gue, por mais que se
te nha ener gia na con du ção da ges tão pú bli ca, fa zer
essa re du ção com os com pro mis sos que são fe i tos
com a Pre vi dên cia So ci al. A ma i o ria dos Mu ni cí pi os fez 
uma ne go ci a ção com a Pre vi dên cia So ci al de dí vi das
de anos e anos que es ta vam acu mu la das as sim como
as do FGTS. Enfim, com essa me di da, ati tu de e ar ti cu -
la ção de V. Ex.ª es ta mos dan do con di ção de go ver na -
bi li da de, de os Pre fe i tos es pe ci al men te dos pe que nos
mu ni cí pi os, da que les que já per dem a sua ar re ca da -
ção, a sua ren da in ter na do seu mu ni cí pio, de cir cu la -
ção de me nos re ce i ta pela que da da po pu la ção, isso
vem con tri bu ir para que eles pos sam cor ri gir os ru mos
da ges tão pú bli ca e, em es pe ci al, cum prir a Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal. Cum pri men to e lou vo a ini ci a ti va
e con quis ta de V. Ex.ª de in clu ir na nos sa pa u ta des sa
con vo ca ção ex tra or di ná ria.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Arlin do Por to. 

Agra de ço a sen si bi li da de de V. Ex.ª prin ci pal -
men te por ter sido Pre fe i to e sa ber da im por tân cia
que sig ni fi ca rá para os Pre fe i tos de qua se mil e oi to -
cen tos Mu ni cí pi os des te País. 

Não será im por tan te para os pre fe i tos, mas o
será para a po pu la ção des ses mu ni cí pi os. So fre a po -
pu la ção quan do o Pre fe i to se vê in vi a bi li za do por fal ta 
de re cur sos. E FPM para os mu ni cí pi os pe que nos sig -
ni fi ca a vida por que re fe re-se a 70%, 80% da re ce i ta.
Enfim, a ma i or par te dela.

Qu e ro aqui re gis trar de fato, em nome dos Pre -
fe i tos, e fa zer jus ti ça com o Pre fe i to Same Saab, de
Ire ta ma, no Pa ra ná, que pre si dia a Asso ci a ção dos
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Mu ni cí pi os do Pa ra ná. Foi quem ini ci ou esse mo vi -
men to, quem co lo cou a pro pos ta em mi nhas mãos,
para que eu apre sen tas se o pro je to no Se na do – e o
fiz. O atu al Pre si den te da Asso ci a ção, Sr. Sér gio
Stept juk, deu con ti nu i da de à luta para que o pro je to
fos se apro va do. E mu i tos pre fe i tos en vol ve ram-se na
luta e aqui es tão de fen den do seus di re i tos e os di re i -
tos da que les que vi vem em seus mu ni cí pi os.

É este tam bém o pa pel do Le gis la ti vo, ou seja, o
de in ter pre tar di fi cul da des como a dos pre fe i tos nes te 
mo men to e bus car, em con jun to, as so lu ções para
aju dá-los lá na ad mi nis tra ção dos Mu ni cí pi os. Em
cada mu ni cí pio do seu Esta do, em cada mu ni cí pio do
Esta do do Se na dor Ju vên cio, em cada mu ni cí pio do
meu Esta do es tão as pes so as que nos man da ram
para cá, e elas es tão exi gin do, nes te mo men to, que o
Par la men to, que o Se na do Fe de ral te nha sen si bi li da -
de com al guns pon tos. Um de les é a éti ca na po lí ti ca,
as sun to mu i to en fa ti za do na ele i ção dos atu a is pre fe i -
tos. E a ques tão éti ca deve ser sem pre res sal ta da
des ta tri bu na e res sal ta da no com por ta men to de to -
dos nós que re pre sen ta mos a po pu la ção dos nos sos
Esta dos, no Se na do Fe de ral.

Ou tra ques tão im por tan te, ao lado da éti ca, é a
ne ces si da de de cri ar mos as con di ções para que a Lei 
de Res pon sa bi li da de Fis cal pos sa ser obe de ci da pe -
los pre fe i tos. É mu i to fá cil exi gir dos pre fe i tos que
cum pram a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal sem
dar-lhes as con di ções para cum pri-la. E esta, sem dú -
vi da ne nhu ma, é uma das me di das que, apro va da na
Câ ma ra – e te nho cer te za de que a Câ ma ra a apro va -
rá ain da esta se ma na – pro por ci o na rá aos 1.745 mu -
ni cí pi os e seus res pec ti vos pre fe i tos con di ções de
adap ta rem-se à lei e aten de rem às de man das so ci a is
da que les que re pre sen tam no Exe cu ti vo mu ni ci pal.

Qu e ro co mu ni car, para en cer rar, que apre sen to
uma emen da im por tan te para os mu ni cí pi os bra si le i -
ros. O art. 1º da Me di da Pro vi só ria n.º 2.022 – 17, de
23 de maio de 2000, diz o se guin te: ”Fica a União au -
to ri za da, até 15 de ju nho de 2000, a as su mir as se -
guin tes obri ga ções e res pon sa bi li da des dos mu ni cí pi -
os...“. Estou pro pon do que seja in se ri do: ”...dí vi das
mu ni ci pa is con tra í das jun to aos fun dos es ta du a is“.
Essas são dí vi das im pa gá ve is e que es tão sen do
des con ta das pelo Te sou ro di re to do ca i xa do re pas se
dos mu ni cí pi os. Isso, so ma do ao Fun do de Par ti ci pa -
ção, já re du zi do nes ses mu ni cí pi os pe que nos, tor na
in viá vel a ad mi nis tra ção mu ni ci pal.

A emen da que es tou pro pon do be ne fi cia os
1.745 mu ni cí pi os, be ne fi cia 100% dos mu ni cí pi os
bra si le i ros, be ne fi cia 100% dos mu ni cí pi os pa ra na en -

ses. Espe ro ter apo io dos Se na do res para vo tar mos
essa me di da pro vi só ria du ran te a con vo ca ção ex tra -
or di ná ria e con to com o apo io dos De pu ta dos para
que essa emen da seja apro va da, para o bem das
Admi nis tra ções Mu ni ci pa is, das po pu la ções e das co -
mu ni da des. To dos so frem a fal ta de con di ções que
apre sen tam hoje os mu ni cí pi os do País.

Mu i to obri ga do, Pre si den te, pela to le rân cia. Re -
gis tro, fi nal men te, os agra de ci men tos pú bli cos dos
pre fe i tos mu ni ci pa is e dos ci da dãos bra si le i ros ao
Pre si den te do Se na do, Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, por fa zer in clu ir na pa u ta de con vo ca ção ma -
té ria tão im por tan te.

Mu i to obri ga do! (Pal mas)

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da su ces si va men te pe los Srs. Edu ar do
Si que i ra Cam pos e Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Com a pa la vra o Se na dor Ri car do San tos, por 20 mi -
nu tos. Em se gui da, o Se na dor Arlin do Por to, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao ini ci ar mos,
nes te ano, nos sas ati vi da des, por con vo ca ção ex tra -
or di ná ria, de ci di mos abor dar o tema re la ti vo à edu ca -
ção, ten do em vis ta prin ci pal men te a apro va ção do
Pla no Plu ri a nu al de Edu ca ção pelo Con gres so Na ci o -
nal e que aca ba de ser san ci o na do pelo Exce len tís si -
mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

O Pla no em ques tão re for ça a ne ces si da de de
uma ação po lí ti ca sis te má ti ca do Con gres so Na ci o nal 
para as se gu rar, nos Pla nos Plu ri a nu a is, na Lei de Di -
re tri zes Orça men tá ri as e nos Orça men tos Anu a is, a
alo ca ção ade qua da de re cur sos e a ex pli ci ta ção de
me tas que vi sem a al can çar os ob je ti vos cen tra is nele 
fi xa dos, sin te ti za dos na me lho ria con tí nua dos in di ca -
do res de edu ca ção do País.

Com par ti lha mos do pon to de vis ta de au to ri da -
des e es tu di o sos do se tor que con si de ram os in ves ti -
men tos em edu ca ção – em to dos os ní ve is de en si no
–, fun da men ta is para as se gu rar nos sa com pe ti ti vi da -
de no mer ca do glo ba li za do e ga ran tir o cres ci men to
eco nô mi co sus ten tá vel.

Cer ta men te te re mos pou cas chan ces de re pe -
tir mos ín di ces de cres ci men to ele va dos ob ser va dos
no pas sa do sem que in ves ti men tos subs tan ci a is em
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edu ca ção acom pa nhem a ele va ção da taxa de in ves -
ti men to em ca pi tal fixo na eco no mia bra si le i ra.

Mais im por tan te ain da é des ta car mos a re le vân -
cia da edu ca ção para a cons tru ção da ci da da nia. Ne -
nhu ma ini ci a ti va de de sen volvi men to so ci al e hu ma -
no, vi san do à pro mo ção da ci da da nia, pode pres -
cin dir da edu ca ção como con di ção bá si ca para a in -
ser ção das pes so as em seu gru po so ci al e sua par -
ti ci pa ção ati va na vida po lí ti ca e eco nô mi ca do País. 
Foi por essa ra zão que, em ju nho do ano pas sa do,
quan do re tor na mos ao Se na do Fe de ral, en fa ti zá va -
mos a ne ces si da de de uma for te ar ti cu la ção en tre o 
cer ne da po lí ti ca eco nô mi ca e as po lí ti cas so ci a is
bá si cas e com pen sa tó ri as.

As ra zões já ex pos tas nos in du zem a apro fun -
dar a aná li se da re le vân cia da edu ca ção para o de -
sen vol vi men to e a ava li ar, de for ma su má ria, os re -
sul ta dos até ago ra al can ça dos com os no vos ru mos 
que as ações edu ca ci o na is vêm to man do no Go ver -
no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e, a
par tir des sa aná li se, tra çar al gu mas li nhas pro po si -
ti vas à gui sa de con tri bu i ções ao aper fe i ço a men to
das po lí ti cas edu ca ci o na is em cur so.

Den tro de nos sa li nha de pen sa men to, com -
par ti lha mos do pon to de vis ta do Dr. Cláu dio de
Mou ra Cas tro, de que ”a edu ca ção é o com bus tí vel
do cres ci men to eco nô mi co e da com pe ti ti vi da de no
mer ca do glo ba li za do“. Nes sas cir cuns tân ci as, a
qua li da de do co nhe ci men to da po pu la ção é, se gu -
ra men te, um com po nen te di fe ren ci a dor es tra té gi co, 
em que a mão-de-obra ca pa ci ta da, por meio de um
pro ces so de ”apren di za do per ma nen te“, per mi te a
in cor po ra ção de pro gres so tec no ló gi co e ge ren ci al
nas or ga ni za ções.

Par te sig ni fi ca ti va da po pu la ção bra si le i ra já
as si mi lou a re le vân cia da edu ca ção de qua li da de
para ocu par me lhor es pa ço no mer ca do de tra ba -
lho. Essa é a ra zão do atu al cres ci men to da de man -
da por edu ca ção, es pe ci al men te nos ní ve is mé dio e 
su pe ri or, pres si o na da por es tu dan tes egres sos do
en si no fun da men tal, de cor rên cia da ên fa se dada
pelo Po der Pú bli co à edu ca ção bá si ca.

A par tir do pres su pos to de que a so ci e da de
”de man da“ mais edu ca ção, em quan ti da de e qua li -
da de, e de que o Po der Pú bli co e o se tor pri va do
pro cu ram res pon der a essa ne ces si da de, pas se -
mos à aná li se de al guns in di ca do res edu ca ci o na is
dis po ní ve is, para des ta car os avan ços até ago ra al -
can ça dos e os obs tá cu los que ain da fal tam ser su -

pe ra dos para o al can ce de me lho res ní ve is edu ca ci o -
na is da po pu la ção.

A abor da gem ana lí ti ca e pro gra má ti ca da edu -
ca ção tem se le ci o na do o anal fa be tis mo e o nú me ro
mé dio de anos de es tu do como evi dên cia da si tu a -
ção edu ca ci o nal, até mes mo para com pa ra ções in -
ter na ci o na is.

Ine ga vel men te, con ti nu a mos exi bin do ta xas
re la ti va men te ele va das de anal fa be tis mo e re du zi -
dos ní ve is mé di os de anos de es tu do da po pu la ção
eco no mi ca men te ati va, até mes mo quan do nos
com pa ra mos com pa í ses da Amé ri ca La ti na. Mas
os avan ços re cen tes nes ses in di ca do res são ex tra -
or di ná ri os. Sa í mos de uma taxa de 20% de anal fa -
be tos, em 1991, no Bra sil, para a po pu la ção de 15
anos ou mais, para al can çar mos 13,5%, em 1999.

Há que se des ta car a ele va ção da taxa de es -
co la ri za ção lí qui da no en si no fun da men tal, pró xi ma 
da uni ver sa li da de, che gan do a al can çar 96,2% da
po pu la ção de 7 a 14 anos, em 1999. O pro gres so al -
can ça do no en si no fun da men tal não pára nes se in -
di ca dor. Ve ri fi cou-se uma me lho ria no flu xo es co lar, 
den tro do es for ço de re du zir a dis tor ção ida de-série
por meio de pro gra mas es pe ci a is de ace le ra ção da
apren di za gem. Hoje, a dis tor ção ida de-série con -
cen tra-se nas úl ti mas sé ri es do en si no fun da men -
tal, mas sua taxa vem ca in do de modo sig ni fi ca ti vo
e sis te má ti co, evi den ci an do a res pos ta ao es for ço
pú bli co de cor re ção des se pro ble ma.

Tais in di ca do res per mi tem con clu ir que os ga -
nhos quan ti ta ti vos ve ri fi ca dos no Go ver no Fer nan -
do Hen ri que Car do so, no que diz res pe i to à edu ca -
ção bá si ca, fo ram subs tan ci a is, de ven do-se con -
cen trar aten ção, nos pró xi mos anos, no gran de de -
sa fio de aper fe i ço ar cada vez mais a qua li da de do
en si no.

No âm bi to do en si no mé dio cer ta men te ve ri fi -
cou-se, em fins da dé ca da de 80 e iní cio de 90, a
ma i or dis tor ção do sis te ma edu ca ci o nal. Nes se pe -
río do, ape nas me ta de da po pu la ção de 7 a 14 anos
ma tri cu la da no sis te ma ter mi na va o pri me i ro grau;
com isso, o se gun do grau – hoje en si no mé dio – não 
apre sen ta va de man da su fi ci en te para sua ex pan -
são. Nos úl ti mos cin co anos, en tre tan to, o cres ci -
men to do en si no fun da men tal exer ceu for te pres -
são so bre as ma trí cu las do en si no mé dio, que apre -
sen ta ram as ma i o res ta xas de cres ci men to em todo
o sis te ma de en si no. Mes mo as sim o en si no mé dio
e o pro fis si o na li zan te, con si de ra dos con jun ta men -
te, apre sen tam ta xas de es co la ri za ção lí qui da da
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po pu la ção de 15 a 17 anos de 32,6%, ou seja, cer ca 
de um ter ço da taxa de es co la ri za ção ob ser va da no
en si no fun da men tal. Nes te sen ti do, ain da te mos
mu i to que avan çar no de sen vol vi men to do en si no
mé dio, tan to em ter mos de am pli a ção do nú me ro de 
va gas quan to em qua li da de. Esta é a ra zão ma i or
da pri o ri da de con fe ri da, pelo Go ver no Fe de ral, a
esse ní vel de en si no, ex pres sa nos ob je ti vos de am -
pli a ção da rede es co lar e de sua ade qua ção qua li -
ta ti va à re a li da de pre sen te.

Res sal ta mos tam bém a aten ção es pe ci al que
vem sen do dada ao en si no por meio da im plan ta ção 
de cen tros es co la res de edu ca ção pro fis si o nal e da
re for ma da edu ca ção pro fis si o nal, vi san do con so li -
dar a in te gra ção en tre a edu ca ção e o tra ba lho, em
con for mi da de com a Lei de Di re tri zes e Ba ses da
Edu ca ção.

Mes mo já atin gin do a casa dos 8 mi lhões de
alu nos no en si no mé dio e pro fis si o nal, so men te
ago ra ini ci a mos os cur sos pós-médios de cur ta du -
ra ção, não obs tan te os si na is de mer ca do para es -
sas ca te go ri as de mão-de-obra in di ca rem for te
cres ci men to da de man da a par tir do iní cio da dé ca -
da de 90, com as pri me i ras ini ci a ti vas rumo à aber -
tu ra eco nô mi ca na eco no mia bra si le i ra.

Qu an to ao en si no su pe ri or, ob ser va-se que a
am pli a ção do nú me ro de va gas e sua di ver si fi ca ção 
es tão ain da em des van ta gem, com pa ra ti va men te
ao cres ci men to re cen te das ta xas de ma trí cu la do
en si no mé dio. As ma trí cu las no en si no su pe ri or,
que to ta li zam, atu al men te, cer ca de 2,2 mi lhões de
es tu dan tes no Bra sil, re pre sen tam apro xi ma da -
men te um quar to do to tal de alu nos ma tri cu la dos no 
en si no mé dio, o que per mi te iden ti fi car, cla ra men te, 
um gar ga lo na ofer ta de va gas no en si no de ní vel
su pe ri or, ten do em vis ta as pers pec ti vas de cres ci -
men to da de man da por par te dos egres sos do en si -
no mé dio. Mes mo com a ex pan são do en si no su pe -
ri or con ven ci o nal – que vem con tan do com a ex -
pres si va con tri bu i ção do se tor pri va do – tor na-se
im pe ri o so ace le rar a im ple men ta ção dos pro gra -
mas de en si no su pe ri or a dis tân cia, con si de ran do o
vas to ter ri tó rio na ci o nal, o con tin gen te es tan ca do
aguar dan do a opor tu ni da de de re a li za ção des ses
cur sos e as ine gá ve is de si gual da des re gi o na is e in -
di vi du a is de ren da que, cer ta men te, cons ti tu em-se
em obs tá cu los sé ri os no aces so ao en si no su pe ri or.

Para o Esta do do Espí ri to San to, a si tu a ção
edu ca ci o nal, em bo ra com suas di fe ren ci a ções pe -
cu li a res, pode ser con si de ra da, no con jun to, um es -

pe lho da si tu a ção na ci o nal. Nos sa taxa de anal fa -
be tis mo, em tor no de 13%, é equi va len te à na ci o nal
e ma ni fes ta-se, tam bém, di fe ren ci a da re gi o nal men -
te, onde, nas áre as ru ra is, equi va le ao do bro da que -
las ve ri fi ca das nas áre as ur ba nas (11% con tra
20,5%), com ma i o res in ci dên ci as nos mu ni cí pi os do 
in te ri or de me nor ní vel de ren da.

Da mes ma for ma, no Esta do do Espí ri to San -
to, ain da não fo ram equa ci o na das, em sua ple ni tu -
de, a mu ni ci pa li za ção do en si no fun da men tal e a
es ta du a li za ção do en si no mé dio pú bli cos. Te mos o
de sa fio de am pli ar e di ver si fi car o en si no pro fis si o -
nal, o que, de res to, tam bém é uma ne ces si da de de
âm bi to na ci o nal, cujo en ca mi nha men to de so lu ção
en con tra-se em cur so, den tro do Pro gra ma de De -
sen vol vi men to do Ensi no Pro fis si o nal.

No âm bi to da Edu ca ção a dis tân cia, e vi san do
dar res pos tas mais rá pi das à for ma ção de pro fes so -
res no Espí ri to San to, os Par la men ta res ca pi xa bas
in clu í ram uma emen da de ban ca da no Orça men to
Ge ral da União, com va lor de R$4,5 mi lhões, ob je ti -
van do a es tru tu ra ção e o fun ci o na men to dos Cen -
tros Re gi o na is de Edu ca ção Aber ta a Dis tân cia,
com a par ti ci pa ção da Uni ver si da de Fe de ral e do
Cen tro Fe de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca, am bos
do Espí ri to San to. A ex pec ta ti va é a de que es ses
Cen tros ve nham a se cons ti tu ir em im por tan te in -
ves ti men to na for ma ção de pro fes so res e de ou tros
pro fis si o na is.

Das re fle xões e aná li ses que vêm sen do fe i tas
por es tu di o sos so bre a edu ca ção no Bra sil, cabe
en fa ti zar a po si ção qua se unâ ni me de que o gran de
de sa fio que se co lo ca para a me lho ria de qua li da de
da edu ca ção bá si ca – en vol ven do o en si no fun da -
men tal e mé dio – está na qua li fi ca ção e for ma ção
de pro fes so res. Mes mo por que a Lei de Di re tri zes e
Ba ses de ter mi na que até 2007 to dos os pro fes so -
res do en si no bá si co te nham for ma ção su pe ri or.
Aos atu a is 600 mil pro fes so res sem for ma ção de ní -
vel su pe ri or, atu an tes no en si no bá si co, de ve rão ser 
acres ci dos aque les que se rão con tra ta dos com a
ne ces sá ria e ina diá vel ex pan são do en si no mé dio.

No pe río do 1995/99,o nú me ro de pro fes so res, 
no Bra sil, au men tou 9,6% no en si no fun da men tal e
35,7% no en si no mé dio. E a qua li fi ca ção dos pro fes -
so res, se gun do re la tó rio do Mi nis té rio da Edu ca -
ção, já apre sen ta, de 1995 para 1999, al guns re sul -
ta dos ani ma do res, como de cor rên cia do es for ço go -
ver na men tal, es pe ci al men te do Go ver no Fe de ral e
dos Esta dos:
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– o nú me ro de pro fes so res com cur so su pe ri or 
com ple to, no en si no fun da men tal, au men tou em
24%;

– o nú me ro de do cen tes com for ma ção su pe ri -
or com ple ta no en si no mé dio au men tou 45,3%;

– o nú me ro de pro fes so res le i gos e com cur so
mé dio no en si no fun da men tal vem, con se qüen te -
men te, re du zin do-se pro por ci o nal men te.

Fi nal men te, Srªs e Srs. Se na do res, da aná li se
que pro ce de mos re la ti va à edu ca ção, gos ta ría mos
de res sal tar a im por tân cia de al gu mas pro pos tas já
con tem pla das no Pla no Na ci o nal de Edu ca ção e
su ge rir no vas ações no âm bi to da edu ca ção pú bli ca 
no País, a fim de am pli ar a abran gên cia e me lho rar
a efi cá cia do sis te ma pú bli co de en si no. Entre o pri -
me i ro gru po de pro pos tas, des ta ca ría mos:

– a pro mo ção de in ves ti men tos em in -
fra-estrutura edu ca ci o nal, com pri o ri da de para o
en si no mé dio e fun da men tal, con si de ran do que os
fun dos se to ri a is de ciên cia e tec no lo gia e o cha ma -
do Fun do Ver de-Amarelo, apro va dos pelo Con gres -
so Na ci o nal no ano pas sa do, já con tem pla rão, em
par te, in ves ti men tos nas uni ver si da des e cen tros
de pes qui sa no País;

– o for ta le ci men to da in te gra ção en tre a edu -
ca ção e o tra ba lho no en si no pro fis si o nal, com aten -
ção, in clu si ve, aos cur sos pós-técnicos de cur ta du -
ra ção;

– a di ver si fi ca ção dos cur sos su pe ri o res, ofer -
tan do no vos cur sos iden ti fi ca dos pe las ne ces si da -
des do mer ca do e a am pli a ção das va gas no en si no
su pe ri or;

– a cri a ção de me ca nis mos que pro te jam o
aces so dos es tu dan tes mais po bres nos cur sos su -
pe ri o res, pro cu ran do cor ri gir o eli tis mo nas uni ver -
si da des pú bli cas;

– a pro mo ção de in ves ti men tos na qua li fi ca -
ção con ti nu a da de pro fes so res, em to dos os ní ve is
de en si no, par ti cu lar men te para aque les efe ti vos
vol ta dos ao en si no mé dio e pro fis si o nal;

– a im plan ta ção de fi ni ti va em todo o ter ri tó rio
na ci o nal da edu ca ção a dis tân cia, tan to para dar
res pos tas mais rá pi das à for ma ção de pro fes so res
quan to para ofe re cer ou tros cur sos de for ma ção
pro fis si o nal.

Como no vas pro pos tas de aper fe i ço a men to
para o se tor edu ca ci o nal pú bli co, re co men da mos:

– o es tí mu lo à par ti ci pa ção do se tor pri va do no 
es for ço de con ces são de bol sas-escola a fa mí li as

de es tu dan tes po bres nas áre as de in fluên cia de
gran des em pre sas e ins ti tu i ções, de modo ar ti cu la -
do e com ple men tar às ações do po der pú bli co;

– a in ser ção das ins ti tu i ções ci vis de edu ca -
ção, sem fins lu cra ti vos e con si de ra das de uti li da de
pú bli ca, em pro gra mas de edu ca ção pro fis si o nal,
in clu si ve as se gu ran do aces so aos re cur sos pú bli -
cos, vi san do, com a di ver si fi ca ção dos cur sos, me -
lho res con di ções de in ser ção dos jo vens no mer ca -
do de tra ba lho;

– a con cep ção e a im ple men ta ção de pro gra -
mas es pe ci a is de edu ca ção e pro fis si o na li za ção
dos jo vens de 15 a 24 anos, em si tu a ção de ris co
so ci al, jo vens es ses já não al can ça dos pelo sis te ma 
for mal de en si no.

Por úl ti mo, é pre ci so re co nhe cer que, de po is
de um lon go pe río do de es tag na ção da edu ca ção
no Bra sil, que vai dos anos 80 a me a dos da dé ca da
de 90, es ta mos, ine ga vel men te, avan çan do a pas -
sos lar gos.

Mu i to des se avan ço se deve à com pe tên cia e
de di ca ção do Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za, a quem 
pres ta mos nos sa ho me na gem nes te mo men to.
Con tu do, as con quis tas não si na li zam para uma
aco mo da ção. E isto o Mi nis tro mes mo re co nhe ce. A
edu ca ção sem pre foi e sem pre será um tema per -
ma nen te da agen da po lí ti ca: to dos de ve mos con tri -
bu ir para a cons tru ção de uma so ci e da de in te gra da
e mais jus ta.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Com a pa la vra o Se na dor Arlin do Por to, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel por cin co mi nu tos.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para uma 
co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a cons ciên cia do de ver cum pri do, a cer -
te za de que a cul tu ra e as le tras de meu Esta do – Mi -
nas Ge ra is – es tão mais po bres, o rol de re le van tes
ser vi ços pres ta dos a Mi nas, aos mi ne i ros e ao Bra -
sil, a bela fa mí lia que fica órfã de um che fe e um
gran de lí der e con se lhe i ro, nada dis so su pe ra a dor
que to mou con ta de to dos nós pelo fa le ci men to do
efe ti va men te imor tal e ines que cí vel aca dê mi co Vi -
val di Mo re i ra, Pre si den te da Aca de mia Mi ne i ra de
Le tras.

Na pró xi ma quin ta-feira, es ta re mos par ti ci pan -
do da mis sa man da da ce le brar por seus fa mi li a res e
ami gos, na tra di ci o nal Igre ja do Car mo, em Belo Ho -
ri zon te, quan do to dos só te re mos como as sun to re -
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lem brar gran des pas sa gens da vida de Vi val di Mo re -
i ra, um ho mem ím par, de di ca do, leal, fiel às suas
mais ca ras tra di ções, na tu ral de Tom bos, ci da de da
Zona da Mata mi ne i ra, onde nas ceu há 88 anos para
va lo ri zar a vida, o jor na lis mo que hon rou, a po lí ti ca
que vi veu com dig ni da de e sa be do ria, a li te ra tu ra
que en can tou e a Aca de mia da his tó ri ca Rua da Ba -
hia, ins ta la da no no bre e im po nen te ”So lar dos Bor -
ges da Cos ta“, am pla men te va lo ri za da por tudo que
ali acon te ceu des de que Vi val di o tor nou sede das
Le tras de Mi nas.

Fez bem o Go ver na dor Ita mar Fran co ao ho me -
na ge ar esta gran de fi gu ra, de cre tan do luto ofi ci al por 
três dias no Esta do, de ci din do em nome de to dos os
mi ne i ros que sem pre re co nhe ce ram a sa be do ria e
as vir tu des pes so a is des se Aca dê mi co que fez his tó -
ria e é par te da vida mi ne i ra dos úl ti mos, pelo me nos, 
60 anos.

Há 63 anos, Vi val di Mo re i ra ba cha re lou-se pela 
Fa cul da de Na ci o nal de Di re i to, no Rio de Ja ne i ro, e
se ini ci ou no jor na lis mo, que nun ca aban do nou, na
ver da de, no A No tí cia, mas foi em Belo Ho ri zon te
que cres ceu nes sa ati vi da de, fun dan do a re vis ta da
Asso ci a ção Co mer ci al de Mi nas e tra ba lhan do no
ex tin to Fo lha de Mi nas, um mar co da im pren sa mi -
ne i ra, na épo ca. Pou co de po is, aos 35 anos, foi ser
che fe de ga bi ne te do en tão Se cre tá rio de Fi nan ças
José de Ma ga lhães Pin to, mais tar de De pu ta do Fe -
de ral, Se na dor, Go ver na dor do Esta do e Se na dor,
que hon rou e pre si diu esta Casa. Indi ca do para
mem bro do Tri bu nal de Con tas de Mi nas Ge ra is, Vi -
val di Mo re i ra ali apo sen tou-se em 1980, após bri -
lhan te e mar can te tra ba lho.

E os li vros de Vi val di, Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res?

Fo ram vin te!
Ele i to Pre si den te da Aca de mia Mi ne i ra de Le -

tras, há 38 anos, exer ceu esse car go com tal efi ciên -
cia, di na mis mo, ou sa dia e cri a ti vi da de que sua ges -
tão con fun diu-se com a pró pria Insti tu i ção, hoje vi -
ven do a sua ma i o ri da de e res pe i ta da no mun do da
in te lec tu a li da de como a mais au tên ti ca casa de cul -
tu ra das Mi nas Ge ra is. E o fato mais mar can te da sua 
co ra gem e des te mor foi quan do in di cou o nome do
ex-Presidente Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra, du -
ran te o re gi me mi li tar, cas sa do e odi a do pe los co -
man dos do mi nan tes à épo ca, para ocu par uma ca -
de i ra na Aca de mia, logo após o nome dele ter sido
dis cri mi na do e der ro ta do para ocu par lu gar se me -
lhan te na Aca de mia Bra si le i ra de Le tras.

Fica com pro va do que, re al men te, Vi val di Mo re -
i ra foi um ser hu ma no ini gua lá vel, imor tal para as le -
tras, a po lí ti ca e o jor na lis mo mi ne i ros, ra zão por que
to dos de ve mos ho me na geá-lo quan do nos de i xa, le -
van do con for to à sua fa mí lia e in cor po ran do o seu
nome de fi ni ti va men te en tre os que, nes te País, sou -
be ram va lo ri zar a vida e sua obra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Con ce do a pa la vra ao emi nen te 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, hoje o PMDB
teve uma re u nião his tó ri ca à qual com pa re ce ram to -
dos os seus mem bros, ex ce to um. Dos vin te e cin co
Se na do res pre sen tes ao even to, vin te e três su fra ga -
ram o nome de Ja der Bar ba lho para con cor rer à Pre -
si dên cia do Se na do Fe de ral. 

Há pou co sa í mos de uma re u nião da nos sa
Exe cu ti va, na qual to ma mos ou tras de ci sões im por -
tan tes que vão re fle tir na uni da de do Par ti do, per mi -
tin do que pos sa mos ter cada vez mais con so li da da
essa união e que o PMDB, me di an te o tra ba lho de -
sen vol vi do na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do
Fe de ral, seja ins tru men to de luta para o de sen vol vi -
men to do País.

Con gra tu lo-me com o Par ti do, que dá uma
mos tra de uni da de, fé e per se ve ran ça. Mu i tos têm
apos ta do con tra isso, mas hoje es tão ve ri fi can do
que fi ze ram uma apos ta er ra da.

A uni da de traz um novo im pul so e nós ha ve re -
mos, nes ta Casa jun to com o PSDB, na Câ ma ra jun -
to com o PSDB, mas com mu i tas ou tras si glas, ha ve -
re mos de cons tru ir a vi tó ria no pró xi mo dia 14. 

Esse era um re gis tro que que ria fa zer ini ci al -
men te, Sr. Pre si den te, e que ria apro ve i tar o res tan te
do meu tem po para di zer que fo mos re pre sen tan do o 
Go ver no bra si le i ro à Lí bia e lá nos en con tra mos um
es pa ço gi gan tes co aber to ao nos so País. Ou vi mos
duas ho ras de pa les tra, de con ver sa com o Lí der Ka -
da fi, uma hora em um dia e meia hora no dia se guin -
te. Ele gos ta ria que o Bra sil ocu pas se todo o es pa ço
pos sí vel, es pa ço que hoje é ocu pa do pe las na ções
que hoje ele ro tu la de co lo ni a lis ta, pa í ses que in va di -
ram o ter ri tó rio da Lí bia, ma ta ram mu i tas pes so as,
que abu sa ram das mu lhe res, que es cra vi za ram o
povo e que hoje, ouvi isso de mu i tas au to ri da des lá,
eles são obri ga dos a man ter acor dos ou in ter câm bi -
os, mas que gos ta ri am de ver es ses pa í ses subs ti tu í -
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dos por uma Na ção igual. E essa na ção eles re pu tam 
e co lo cam como o Bra sil, como tam bém eles não
que rem, tam bém ta xa ti vo o Lí der Ka da fi e dis se: ”Eu
não que ro que haja es pa ço aqui para os im pe ri a lis -
tas.“ E me per gun tou: ”O se nhor pas sou pelo Pa lá cio 
do go ver no que ocu pa va?“ Eu dis se: Pas sei, sim. Ele 
dis se: ”O se nhor viu o que fi ze ram?“ Os ame ri ca nos
bom bar de a ram in te i ra men te o pa lá cio, com bom bas
in cen diá ri as, e uma fi lha dele mor reu. Ele não mor -
reu, por que não es ta va lá na oca sião, ra zão pela
qual ele ain da hoje uti li za ten das que mu dam de lu -
gar cons tan te men te. É sem pre um con jun to gran de
de ten das e ele pode es tar em qual quer uma da que -
las ten das, o que di fi cul ta ações como essa. Ele di -
zia: ”Eu tam bém não que ro ter in ter câm bio com esse 
povo. Eu que ria que o Bra sil ocu pas se o es pa ço aqui
e, mais que isso, que o Bra sil usas se a Lí bia como
pon te para fa zer co mér cio com os de ma is pa í ses da
Áfri ca, que hoje já fa ze mos.“ 

E é ver da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res. Hoje, a Lí bia in ves te ma ci ça men te em inú me -
ros pa í ses, fa zen do ho téis, pro je tos agrí co las. Des sa 
for ma, há uma por ta aber ta para qua se toda a Áfri ca
ne gra. Isso é mu i to im por tan te e pode ser de mu i ta
va lia para o Bra sil. Te mos opor tu ni da des de im plan -
tar in dús tri as lá em par ce ria com os lí bi os e, de lá,
ven der os pro du tos para toda aque la Áfri ca. São se -
is cen tos mi lhões de ha bi tan tes no to tal. É re al men te
im por tan te para nós.

No caso es pe cí fi co da Lí bia, é um país que hoje 
tem, no seu or ça men to plu ri a nu al, US$35 bi lhões
para in ves ti men tos. Eles que rem fa zer in ves ti men tos 
em jo int ven tu re no nos so País e que rem que fa ça -
mos no dele. Há mu i to es pa ço.

Esta se ma na mes mo, de po is des sa vi a gem,
eles já com pra ram açú car e es tão com pran do ce va -
da. Enfim, es tão dan do iní cio a um co mér cio que já
foi de US$2bi lhões e que hoje está re du zi do a al guns 
mi lhões de dó la res.

Após o meu ape lo, o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so con se guiu fa lar com o Pre si den te Mu -
am mar Kha da fi ao te le fo ne por mais de 20 mi nu tos,
oca sião em que mar ca ram uma agen da. Vi rão ao
nos so País re pre sen tan tes do Go ver no, um gru po de 
em pre sá ri os lí bi os, pes so as da área do pe tró leo, en -
fim, toda uma eli te co mer ci al e bu ro crá ti ca. Nós tam -
bém de ve re mos le var àque le País em pre sá ri os para
dar pros se gui men to a esse pri me i ro en con tro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tra ta -
men to que eles que rem dar ao Bra sil, o tra ta men to

que lá re ce bi, de i xou-me mu i to fe liz. A car ta que le vei 
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so ao Pre si -
den te Kha da fi foi mu i to bem re ce bi da. Há um es pa ço 
mu i to gran de para o Bra sil. Para que se te nha idéia,
no ano pas sa do, ti ve mos uma di fe ren ça na ba lan ça
de pa ga men tos de US$700 mi lhões ne ga ti vos. Se
es ti vés se mos na ple ni tu de do re la ci o na men to com a 
Lí bia, te ría mos US$2 bi lhões como re sul ta do do co -
mér cio en tre os dois pa í ses, que da ri am tran qüi la -
men te não só para co brir o dé fi cit como tam bém para 
ge rar su pe rá vit.

O in te res se é mu i to gran de, e pen so que che -
gou o mo men to de es que cer mos as di fi cul da des do
pas sa do, até pela aber tu ra que se ve ri fi ca. A Lí bia é
um país que não tem rios. A água de que dis põem
hoje é sub ter râ nea. Eles des co bri ram no de ser to la -
gos so ter ra dos a qua se 2000 m, que fi ca ram en cla u -
su ra dos em vá ri os ní ve is  50 m, 200 m, 400 m – água 
su fi ci en te para 300 anos de uso pelo País. Estão fa -
zen do um pro je to de US$20 bi lhões para tra zer a
água de lá para cá. Fo mos con tra ta dos para per fu rar
es ses po ços, mas ti ve mos um pro ble ma: quan do es -
tá va mos per fu ran do o cen té si mo poço, hou ve uma
sé rie de des mo ro na men tos. Eles pro cu ra ram fa zer
um acer to, uma vez que a ge o lo gia ha via sido fe i ta
por ou tra em pre sa, mas de mos azar. O Pre si den te
Col lor ex tin guiu a em pre sa Bras pe tro, que es ta va fa -
zen do as per fu ra ções. Pa ra mos o pro je to pelo meio.

Sur pre en den te men te, Srs. Se na do res, fo mos
para Pa ris e en tra mos na Jus ti ça con tra a Lí bia. Na
pri me i ra sen ten ça, fo ram US$400 mi lhões con tra
nós, e ain da exis te a pos si bi li da de de esse va lor che -
gar a US$800 mi lhões. Esse foi um dos en tra ves ao
nos so co mér cio. O Pre si den te lí bio, Mu am mar Kha -
da fi, con cor da em re ti rar dos tri bu na is essa ação 
ape sar de já ter ga nho um dos itens  e sen tar mos à
mesa para en con trar mos, como ir mãos, uma so lu -
ção que ati ve ra pi da men te o nos so mer ca do.

Sr. Pre si den te, tal ação foi ex tre ma men te pro -
du ti va. É um sub pro du to da ati vi da de da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, e cre io que ou tros pa í ses
se gui rão essa me di da. A Amé ri ca Cen tral já está
que ren do com prar uma quan ti da de enor me de ôni -
bus usa dos nos sos, abrin do, des sa for ma, ou tro co -
mér cio, como tam bém o co mér cio das ca sas po pu la -
res.

Essa foi uma con tri bu i ção que a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos deu ao Se na do da Re pú bli ca
e à Re pú bli ca, e já po de mos di zer que par te do su -
ces so está sen do co lhi do pela en co men da fe i ta ao
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Bra sil nes ta se ma na, pelo go ver no lí bio, de de ze nas
de to ne la das de açú car e de ce va da.

Por tan to, nes te re tor no, res sal to a mi nha ale -
gria não só pela uni da de do PMDB hoje con cre ti za -
da, mas tam bém pelo su ces so al can ça do por nós
nes sa vi a gem, que per mi tiu ao Bra sil essa aber tu ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Tas so Ro sa do
por 20 mi nu tos.

O SR. TASSO ROSADO (PMDB – RN. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro ve i to a opor -
tu ni da de para fa zer a mi nha apre sen ta ção a esta
Casa e aos Srs. Se na do res.

Sou do Rio Gran de do Nor te, ocu pan do a se -
gun da su plên cia do Sr. Mi nis tro Fer nan do Be zer ra,
pois a pri me i ra era pre en chi da pelo Se na dor Agne lo
Alves, que se ele geu Pre fe i to da Ci da de de Par na mi -
rim. Nes sa con di ção, as su mo a pri me i ra su plên cia, e 
o Se na dor Fer nan do Be zer ra ocu pa o Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal. Então, pas so efe ti va men te, a
par tir de ago ra, a per ten cer aos tra ba lhos des ta
Casa.

Sou do in te ri or do Rio Gran de do Nor te, pre ci -
sa men te da Ci da de de Mos so ró, que já teve a opor -
tu ni da de de dar ao Se na do Fe de ral qua tro fi lhos
seus. Qu a tro mos so ro en ses já ocu pa ram esta Casa.
Pri me i ra men te, o Dr. Ge rô ni mo Ro sa do Maia, meu
tio. Pos te ri or men te, Dr. Du ar te Fi lho, mé di co dig no e
hon ra do da mi nha ci da de, tam bém teve a opor tu ni -
da de de ocu par as sen to nes te Se na do. Pre sen te -
men te, te nho aqui um con ter râ neo e con tem po râ neo 
que con si de ro qua se como ir mão meu, o Se na dor
José Agri pi no Maia. E ago ra, em mi nha pes soa, pas -
so a ser o quar to fi lho mos so ro en se a tra ba lhar nes ta 
Casa, e es pe ro que Deus me dê opor tu ni da de de fa -
zer um tra ba lho tão pro fí cuo e tão im por tan te como
os que aqui me an te ce de ram.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. TASSO ROSADO (PMDB – RN) – Pois
não, Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor 
Tas so Ro sa do, V. Exª é mu i to bem-vindo. Eu, como
pa ra i ba no e vi zi nho de V. Exª, re ce bo com mu i ta
ale gria um pri mo, por que nos sas fa mí li as ain da são 
apa ren ta das e aqui será o se gun do pri mo. Pri me i -
ra men te, o Se na dor José Agri pi no; ago ra, V. Exª.

Fico mu i to fe liz de ver que o re pre sen tan te do Rio
Gran de do Nor te é pes soa ex pe ri men ta da nos em -
ba tes po lí ti cos e au gu ro a V. Exª todo o su ces so.
Con te com a nos sa ban ca da, a da Pa ra í ba, as sim
como te nho cer te za de que con ta rá com a do Rio
Gran de do Nor te. Além dis so, tam bém con ta rá com 
o apo io de todo o Se na do da Re pú bli ca. Embo ra
sen do su plen te re cém-chegado, V. Exª, em cur tís si -
mo pra zo, vai bri lhar, por que sei de sua ca pa ci da de 
e de sua ar gú cia. Por isso, re cep ci o no-o com as bo -
as-vindas, na cer te za de que V. Exª re for ça a Ban -
ca da do Nor des te e é um peso pe sa do que vai nos
aju dar. Cer ta men te, te re mos mu i tas ale gri as com a
sua pre sen ça.

O SR. TASSO ROSADO (PMDB – RN) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ney Su as su na. É mu i to im por tan -
te para mim ser sa u da do por um pri mo tão in te li gen -
te e com pe ten te quan to V. Exª.

Sou um ho mem de for ma ção em pre sa ri al. Re -
al men te, tive todo o meu tra ba lho, toda a mi nha vida
de di ca da à vida de em pre sá rio. Mas sou um em pre -
sá rio que des de cedo co me çou a pen sar di fe ren te.
Acom pa nhou-me a vida toda o pe sa de lo de as sis tir a 
ir mãos meus, con ter râ ne os meus, bra si le i ros de -
sem pre ga dos, pas san do fome. E ago ra quis o des ti -
no que, da se gun da su plên cia, eu pu des se che gar a
ocu par uma ca de i ra nes ta Casa.

Acre di to que isso deve ter sido a von ta de de
Deus, que per mi tiu que eu re a li zas se um so nho, que
eu trans for mas se o pe sa de lo da mi nha vida em um
so nho de fe li ci da de, de ale gria, e que aqui eu pu des -
se dar mi nha con tri bu i ção para com ba ter o de sem -
pre go, a fome e a mi sé ria. O Bra sil é um país ri quís si -
mo, ape nas não apren deu ain da a dis tri bu ir bem as
suas ren das e ri que zas.

Te nho um prin cí pio co mi go: lu ta rei até os úl ti -
mos dias da mi nha vida, lu ta rei cons tan te men te para 
de mo cra ti zar a ri que za e ja ma is ten tar so ci a li zar a
mi sé ria. Não ad mi to que se tire de um para dar a ou -
tro, por que isso se ria uma in ver são de va lo res. Den -
tro da de mo cra cia, den tro do re gi me ca pi ta lis ta, é
ne ces sá rio, é fun da men tal até a as cen dên cia, que
uns ga nhem mais do que ou tros; o que não po de mos 
per mi tir é que essa di fe ren ça seja tão gri tan te que
uns se jam ri cos e ou tros mi se ra vel men te po bres.

O ca pi tal mu dou um pou co a sua fi lo so fia, des -
vir tu ou-se. Ante ri or men te, ti nha o ob je ti vo prin ci pal
de pro mo ver o pro gres so e o de sen vol vi men to. Pa re -
ce-me que, com a ca pi tu la ção do re gi me co mu nis ta,
o ca pi ta lis mo co me ça a per der o seu pró prio rumo,
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com de si gual da des so ci a is tão gran des e imen sas
não só en tre as pes so as, Sr. Pre si den te, mas tam -
bém en tre as na ções.

É ne ces sá rio que re pen se mos o ca pi ta lis mo
para que re al men te ele pos sa so bre vi ver. Espe ro
que, com o de sen vol vi men to tec no ló gi co, não seja
be ne fi ci a do so men te o ca pi tal.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. TASSO ROSADO (PMDB – RN) –
Ouço o apar te do Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Fiz uma
brin ca de i ra com o Senador Ney Su a su na e pe -
ço-lhe des cul pas. Como V. Exª faz o seu dis cur so
com ale gria, mos tran do a sua vi são em pre sa ri al
vol ta da para o so ci al, não po de ria de i xar de sa u -
dá-lo. V. Exª será um gran de re pre sen tan te do
Esta do do Rio Gran de Nor te nes te Con gres so.
Nes ta Casa pra ti ca men te não há di vi sões re gi o na -
is. Tra ta-se de uma uni da de qua se fa mi li ar. De co -
ra ção, como pa u lis ta, sa ú do V. Exª, ten do a cer te -
za de que, como re pre sen tan te do Rio Gran de do
Nor te, V. Exª subs ti tui um gran de Se na dor, que,
por ca mi nhos po lí ti cos, foi ele i to Pre fe i to, e vem a
esta Casa dar o bri lho da sua in te li gên cia. Te nho
cer te za de que será, sem dú vi da al gu ma, um Se -
na dor que terá todo o ca ri nho dos de ma is Mem -
bros des ta Casa. Boa sor te para V. Exª.

O SR. TASSO ROSADO (PMDB – RN) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Ro meu Tuma. V. Exª é uma
pes soa que o Bra sil todo apren deu a ad mi rar. É mu i -
to im por tan te a sua in ter ven ção, que me en co ra ja
cada vez mais na luta das te ses que pre ten do aqui
de fen der.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. TASSO ROSADO (PMDB – RN) – Ouço
o apar te do Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Tas so Ro sa do, do Rio Gran de do Nor te, mais es pe -
ci fi ca men te da ci da de de Mos so ró, apre sen to tam -
bém as mi nhas sa u da ções, as bo as-vindas a esta
Casa. Já tive a opor tu ni da de de man ter um pri me i ro 
con ta to com V. Exª hoje pela ma nhã, na re u nião da
Ban ca da, quan do V. Exª fez um pro nun ci a men to bri -
lhan te e es cla re ce dor, de i xan do a sua po si ção mu i -
to trans pa ren te com re la ção ao nos so Par ti do. V.
Exª es tréia ago ra na tri bu na do Se na do com a mes -
ma com pe tên cia e com o mes mo vi gor ide o ló gi co. V. 

Exª, já no pri me i ro dia, mar ca uma po si ção ir re to cá -
vel nes ta Casa. O nos so Lí der já o sa u dou, mas, em
nome do PMDB e dos Se na do res de Go iás, tam bém 
apre sen to a V. Exª as me lho res bo as-vindas e de se -
jo que te nha mu i to êxi to em sua mis são. Re al men te, 
vi bro quan do vejo um Se na dor jo vem che gar a esta
Casa e di zer da sua in ten ção de lu tar em fa vor do
com ba te à fome e à mi sé ria, por uma me lhor dis tri -
bu i ção de ren da. É dis so que o Bra sil pre ci sa. Seja
bem-vindo, que faça um bom tra ba lho e que pos sa
re al men te mar car sua po si ção, com a res pon sa bi li -
da de de subs ti tu ir dois ex tra or di ná ri os Se na do res:
o Se na dor Agne lo, que de i xa sa u da des nes ta Casa, 
por ter ido cum prir a mis são de ad mi nis trar a sua ci -
da de; e o Se na dor Be zer ra, que bri lhou por pou co
tem po na Casa e que está de sem pe nhan do um tra -
ba lho ex tra or di ná rio no Mi nis té rio.

O SR. TASSO ROSADO (PMDB – RN) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la. É mu i to im por -
tan te re ce ber o seu apo io, por que o Bra sil in te i ro
ad mi ra a Re gião Nor des te, e é im por tan te que es te -
ja mos to dos uni dos nes sa mis são.

Sr. Pre si den te, o de sen vol vi men to tec no ló gi co 
não deve so men te be ne fi ci ar o ca pi tal, mas o pró -
prio tra ba lho. Den tro de um ca pi ta lis mo mo der no,
não te nho como ve ri fi car nem ad mi tir que tra ba lho e 
ca pi tal se jam ele men tos an ta gô ni cos. Eles de ve ri -
am ser par ce i ros, tra ba lhar em con jun to – o ca pi tal
e o tra ba lho –, numa luta só, para que re al men te o
ho mem fos se o nos so prin ci pal ob je ti vo.

Te nho qua se cer te za, pe los pro nun ci a men tos
dos Se na do res, que to dos têm em co mum o ob je ti -
vo, a an si e da de e a von ta de de trans for ma ção des -
te País. Esta Casa tal vez seja o foro ade qua do para
que eu pos sa re a li zar esse meu so nho.

Jun to a mi nha voz à de to dos os Se na do res,
para que re al men te pos sa mos lu tar jun tos, de uma
úni ca ma ne i ra, com um úni co pen sa men to, sem pre
vol ta do para o ci da dão, para o bem-estar da fa mí lia.

Te nho como uma das prin ci pa is idéi as a re du -
ção da jor na da de tra ba lho, mas esta não se ca rac -
te ri za sim ples men te em re du zir a jor na da de tra ba -
lho sem um ob je ti vo com ple men tar. De fen do a tese
de re du ção da jor na da de tra ba lho para seis ho ras,
para que a em pre sa pos sa pro du zir e fa tu rar mais.
Já o fun ci o ná rio, tra ba lhan do so men te seis ho ras,
terá o se gun do ex pe di en te para re ci clar-se, para
pre pa rar-se para o novo tipo de in dús tria que sur ge
por meio da tec no lo gia. Po de rá tam bém o ope rá rio
me lhor de di car-se à sua fa mí lia. Assim, te re mos a
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fa mí lia bra si le i ra mu i to mais bem pre pa ra da e edu -
ca da.

Esta ría mos, des ta ma ne i ra, ime di a ta men te,
dan do nos sa con tri bu i ção para a re du ção do de -
sem pre go, sem ne ces si da de de in ves ti men to e, ao
mes mo tem po, cri an do um mer ca do de tra ba lho
que tan to in te res sa ao em pre ga dor. Para o em pre -
sá rio não é im por tan te, nem ne ces sá rio e nem útil
ver uma pes soa de sem pre ga da, bra si le i ros mar gi -
na li za dos, sem con di ções, sem po der de com pra e
sem po der ter uma vida dig na.

Por isso, den tro des se meu ra ci o cí nio, acre di -
to que en con tra re mos um novo rumo para o ca pi ta -
lis mo bra si le i ro e, quem sabe, até ser vir de exem plo 
para o mun do in te i ro. Mas es sas mu dan ças ne ces -
si tam de um de ba te am plo e pro fun do, por que re -
quer re for mas e mo di fi ca ções tan to na le gis la ção
tra ba lhis ta bra si le i ra como na Pre vi dên cia So ci al.

Aqui, ape nas lan ço a idéia, que terá res so nân -
cia pela qua li da de dos Se na do res des ta Le gis la tu -
ra. Te nho cer te za de que con se gui re mos ad mi tir a
pos si bi li da de des se de ba te am plo.

Sr. Pre si den te, agra de ço a opor tu ni da de e es -
pe ro que em ou tros mo men tos a mi nha in ter ven ção
pos sa ser mais es cla re ce do ra. Espe ro tam bém que
pos sa mos res pe i tar este gran de País que a na tu re -
za nos deu, e que nós, ho mens, se ja mos mais jus -
tos para com nos sos com pa tri o tas. Te nho cer te za
de que, den tro des sa nova men ta li da de, ha ve re mos 
de trans for mar esta Pá tria na qui lo que re al men te
de se ja mos: o gran de país do fu tu ro.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Exer cen do even tu al men te a Pre si dên cia des ta
Casa, sa ú do o Se na dor Tas so Ro sa do. Te mos cer -
te za de que o Se na do Fe de ral vai se en ri que cer mu -
i to com a pre sen ça de V. Exª, do Rio Gran de do Nor -
te e de sua que ri da ci da de de Mos so ró.

Os Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos
e Ro me ro Jucá en vi a ram dis cur sos à Mesa para se -
rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o
Esta do do To can tins vem im plan tan do uma au tên ti -
ca re vo lu ção no se tor edu ca ci o nal, não ape nas le -
van do o aces so aos ban cos es co la res a toda a po -
pu la ção na fa i xa etá ria cor res pon den te, como tam -

bém pro mo ven do a in for má ti ca na Edu ca ção, mo der -
ni zan do os pa drões do en si no pú bli co.

Após a luta que cul mi nou com a cri a ção da
Uni ver si da de Fe de ral do To can tins, o Go ver no do
Esta do dá mais um pas so fun da men tal no cam po
edu ca ci o nal, com a im ple men ta ção da Uni ver si da -
de Inte ra ti va.

Tra ta-se, Se nhor Pre si den te, de um ver da de i -
ro sal to quân ti co tec no ló gi co na Edu ca ção, e que, já 
a par tir do pró xi mo ano, será im plan ta do com o fun -
ci o na men to do Pro je to de Edu ca ção Con ti nu a da.

Esse pro je to pre vê cur sos de tre i na men to,
qua li fi ca ção, ca pa ci ta ção e es pe ci a li za ção em to -
dos os ní ve is pro fis si o na is via sa té li te. Atin gi rá to -
dos os cen to e trin ta e nove mu ni cí pi os to can ti nen -
ses.

Seus prin ci pa is me i os de trans mis são se rão
rá dio e a te le vi são (TV Edu ca ti va), que, em sa las
vir tu a is, en se ja rão que um con tin gen te de mi lha -
res de pes so as que não ti ve ram opor tu ni da de de
es tu dar ou de com ple men tar os seus es tu dos, o fa -
çam ago ra, com es ses no vos ins tru men tos edu ca -
ci o na is.

Essa uni ver si da de do fu tu ro – de um fu tu ro
que já che gou no To can tins – será vi a bi li za da pelo
Go ver no do Esta do em par ce ria com a Uni ver si da -
de de Pal mas.

Em uma uni da de fe de ra da no vís si ma, como é
o caso de nos so Esta do, que ain da se res sen te com 
a fal ta de pro fis si o na is ade qua da men te qua li fi ca -
dos, essa ini ci a ti va é da ma i or im por tân cia, pois, se -
gu ra men te, um gran de nú me ro de tra ba lha do res
es pe ci a li za dos será for ma do, ten do ple nas con di -
ções de exer cer seu ofí cio com pe ten te men te.

Em todo País, pro je to se me lhan te só exis te no
Esta do do Pa ra ná, mas o pro gra ma to can ti nen se
será ain da mais avan ça do, tor nan do-se um mo de lo
na ci o nal.

Em um pri me i ro mo men to, será mi nis tra do um
cur so su pe ri or de Ma gis té rio, al can çan do qua tro mil 
pro fes so res, que pos te ri or men te será am pli a do a
ou tras áre as.

To dos sa be mos que, sem edu ca ção, é im pos -
sí vel con du zir este País a seu gran de des ti no.

Por isso, essa ini ci a ti va é dig na de ser lou va -
da, es tan do de pa ra béns o Go ver no do Esta do do
To can tins por me di da de tal en ver ga du ra.

Era o que tí nha mos a di zer.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no Bra sil, se os
anos 80 des te sé cu lo fi ca ram co nhe ci dos, pe los
ana lis tas eco nô mi cos, como a ”dé ca da per di da“,
para os pro fis si o na is de sa ú de pú bli ca eles fo ram
mar ca dos como os anos da as cen são in con tro la da
da Aids. De fato, até 1990 ou 1991, a taxa de va ri a -
ção da in ci dên cia da epi de mia en tre os bra si le i ros
não pa rou de cres cer, dan do a im pres são de que
po de ria vir a atin gir, em pou co tem po, pro por ções
alar man tes. Nos seis anos en tre 1986 e 1992, por
exem plo, essa taxa mais que de cu pli cou, sal tan do
de me nos de um caso em cada 100 mil ha bi tan tes
para cer ca de 10 ca sos em 100 mil.

A mor ta li da de ele va da — de cer ca de cem por
cen to dos in fec ta dos, na que les pri me i ros anos —
pro vo cou um gran de alar ma no mun do todo, de que
re sul tou um es for ço iné di to de pes qui sa vi san do à
des co ber ta de sua ca u sa, e de uma cura para a do -
en ça. Uma vez co nhe ci do o agen te in fec tan te, o re -
tro ví rus HIV, as pes qui sas vol ta ram-se para os me i -
os de cu rar ou pelo me nos con tro lar a do en ça. Po -
rém, mais im por tan te ain da, pas sou-se a co nhe cer
sua via de trans mis são — o san gue — e os prin ci -
pa is gru pos de com por ta men to mais ex pos tos ao
ris co de se in fec tar: os ho mos se xu a is mas cu li nos,
os usuá ri os de dro gas in je tá ve is que par ti lham se -
rin gas e as pes so as que ne ces si tam de trans fu sões 
san güí ne as.

O co nhe ci men to das vias de trans mis são é
mais im por tan te que as pes qui sas no sen ti do de
des co ber ta de uma cura por que, ao lado do fato de
a eli mi na ção do ví rus até hoje não se en con trar no
ho ri zon te, ele mos tra o ca mi nho a ser se gui do para
uma po lí ti ca de pre ven ção. Pri me i ro, fez-se cla ra a
ne ces si da de do con tro le de qua li da de do ma te ri al
dos ban cos de san gue; em se gun do lu gar, a ne ces -
si da de de cam pa nhas de es cla re ci men to que in ci -
dis sem so bre os ou tros gru pos de ris co, no me a da -
men te, os ho mos se xu a is e os usuá ri os de dro gas
in je tá ve is, de modo a re du zir a dis se mi na ção da in -
fec ção.

Por ou tro lado, des de a des co ber ta do HIV,
sig ni fi ca ti vos pro gres sos têm sido ob ti dos no con -
tro le da do en ça. O cha ma do ”co que tel“ — ad mi nis -
tra ção ba lan ce a da de um con jun to de me di ca men -
tos — pro lon gou a so bre vi da das pes so as atin gi das
pela Aids. Cabe lem brar que, hoje, o per fil des sas
pes so as é mu i to di fe ren te da que le dos pri me i ros

tem pos, pois a epi de mia se di fun diu mu i to para além
dos gru pos de ris co ori gi nal men te atin gi dos.

Tor nou-se pos sí vel ao se tor de sa ú de dos go -
ver nos, as sim, uma po lí ti ca de con tro le da epi de mia 
fun da da em dois pi la res: por um lado, a ação pre -
ven ti va, por meio de cam pa nhas de es cla re ci men to
e da pro mo ção do sexo se gu ro; por ou tro lado, a
ação mé di ca so ci al, de as sis tên cia aos do en tes
sem con di ções de ar car com os cus tos do tra ta men -
to. No Bra sil, des sa po lí ti ca de con tro le da epi de mia
da Aids in cum be-se a Co or de na ção Na ci o nal de
DST e Aids, da Se cre ta ria de Po lí ti cas de Sa ú de do
Mi nis té rio da Sa ú de.

Tra ta-se, por cer to, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res, de um dos mais bem su ce di dos de nos -
sos ór gãos de Esta do vol ta dos para po lí ti cas so ci -
a is. Orga nis mos in ter na ci o na is con si de ram o pro -
gra ma bra si le i ro um exem plo para pa í ses po bres
ou em de sen vol vi men to, por que con se gui mos re -
ver ter os prog nós ti cos som bri os do iní cio da dé ca -
da dos 90, se gun do os qua is es ta ría mos hoje com
ín di ces de in fec ção se me lhan tes ao de pa í ses afri -
ca nos, onde a epi de mia já al can ça a ma i or par te
da po pu la ção.

Aqui, bem ao con trá rio, a taxa de in ci dên cia já 
co me çou a de cli nar, como re sul ta do de uma po lí ti -
ca bem con du zi da de con tro le da in fec ção. No lado
das me di das mé di co-sociais, cem por cen to dos
pa ci en tes de Aids es tão sen do aten di dos com a
ad mi nis tra ção do ”co que tel“. Com isso, o nú me ro
de óbi tos caiu 54 por cen to nos úl ti mos qua tro
anos, e o gas to com hos pi ta li za ções e com apo -
sen ta do ri as por in va li dez re du ziu-se sig ni fi ca ti va -
men te. No lado das me di das pre ven ti vas, de ve-se
re gis trar o fato de que o con su mo de pre ser va ti vos
vem cres cen do à taxa de 30 por cen to ao ano, de -
mons tran do o bom re sul ta do das cam pa nhas de
es cla re ci men to.

Todo esse su ces so in di ca que es ta mos no ca -
mi nho cer to e que pre ci sa mos per se ve rar nes sa po -
lí ti ca. Isso, po rém, tem um cus to, gran de par te do
qual é co ber to por re cur sos cap ta dos de fon tes ex -
ter nas, como o Ban co Mun di al — Bird. Um acor do
de em prés ti mo foi fe i to com o Bird para a im ple men -
ta ção do Se gun do Pro je to de Con tro le das DSTs e
Aids — Aids II, que in clui par ce ri as de ór gãos dos
três ní ve is de go ver no com di ver sas ins tân ci as da
so ci e da de ci vil or ga ni za da.

Vale a pena men ci o nar aqui al guns dos da dos
cons tan tes do Re la tó rio de Imple men ta ção do Aids
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II, en de re ça do ao Bird pela Co or de na ção Na ci o nal
de DST e Aids. A pri me i ra cons ta ta ção re fe re-se ao
fato de que a in ci dên cia de Aids, ini ci al men te res tri -
ta aos gran des cen tros do Su des te e do Sul do País, 
di fun diu-se por to dos os Esta dos, ten do sido re gis -
tra dos ca sos da do en ça em qua se 60 por cen to dos
mu ni cí pi os bra si le i ros. Mais pre o cu pan te ain da é o
fato de que, em bo ra as ma i o res ta xas de in ci dên cia
ain da es te jam lo ca li za das nas gran des ci da des e
nas me tró po les, a ve lo ci da de de cres ci men to des -
sas ta xas é mu i to ma i or hoje nos pe que nos mu ni cí -
pi os, de me nos de 50 mil ha bi tan tes.

Uma ou tra cons ta ta ção é a de que a via de
con tá gio que vem cres cen do re la ti va men te ao con -
jun to é a da trans mis são he te ros se xu al, es tan do
es ta bi li za dos os per cen tu a is re la ti vos de trans mis -
são ho mos se xu al e por uso de dro gas in je tá ve is.
Dis so re sul ta uma in ci dên cia pro gres si va en tre mu -
lhe res: se, no iní cio, ha via 24 ho mens in fec ta dos
para cada mu lher, hoje esta ra zão está em dois para 
um. Esse fato é da ma i or gra vi da de, por que dele de -
cor rem dois fla ge los ter rí ve is: a trans mis são ver ti -
cal, isto é, da mãe grá vi da in fec ta da para o feto, e o
cres ci men to do nú me ro de ór fãos de mães ví ti mas
da Aids, es ti ma dos em cer ca de 30 mil em todo o
Bra sil.

Cri an ças do en tes ou ór fãs de mãe, eis um dos
re sul ta dos mais fu nes tos da epi de mia. Elas pre ci -
sa rão de aten ção es pe ci al de sa ú de, de abri go e de
edu ca ção para ter aces so a seus di re i tos de ci da da -
nia.

Além de atin gir cada vez mais a po pu la ção fe -
mi ni na, o per fil so ci al da in ci dên cia da Aids tam bém
vem mu dan do. Esse fato pode ser me di do pelo ín di -
ce de anos de es co la ri da de dos in fec ta dos, por que
essa é, como se sabe, uma va riá vel mu i to cor re la ci -
o na da, em nos so País, ao ní vel de ren da. Pois bem,
Se nhor Pre si den te: se, en tre 1980 e 1985, mais de
qua ren ta por cen to dos in fec ta dos ti nha ní vel su pe -
ri or, esse ín di ce hoje está em tor no dos cin co por
cen to. O con trá rio se deu com os per cen tu a is dos
anal fa be tos e das pes so as com até oito anos de es -
co la ri da de: de me nos de trin ta por cen to en tre 1980
e 1985, esse ín di ce sal tou, hoje, para mais de se -
ten ta por cen to.

Esses da dos mos tram qua is são os pú bli cos
so bre os qua is de vem se vol tar as aten ções e os in -
ves ti men tos dos pro gra mas de com ba te à Aids do
Go ver no. É no pú bli co de ba i xa ren da e nas mu lhe -
res que se en con tra a ma i or fra gi li da de, so bre tu do
por de sin for ma ção. 

No en tan to, ao lado do fi nan ci a men to pro ve ni -
en te do Bird, pre ci sa mos en trar com nos sa con tra -
par ti da de re cur sos pró pri os. Embo ra des de 1998 o
Mi nis té rio da Sa ú de ve nha re a li zan do cem por cen -
to do or ça men to fi nal apro va do para a área de DSTs 
e Aids — com bons re sul ta dos so ci a is, como vis to
—, este ano hou ve uma re du ção de 85 por cen to do
or ça men to ori gi nal, de 116,3 mi lhões para 14,8 mi -
lhões de re a is. Esse cor te com pro me tia gra ve men te 
os pro gra mas de com ba te às DSTs e à Aids, ao pre -
ju di car a com pra de tes tes la bo ra to ri a is, as cam pa -
nhas edu ca ti vas, os ser vi ços de aten ção aos por ta -
do res da do en ça e a aqui si ção de pre ser va ti vos
para dis tri bu i ção gra tu i ta ao pú bli co de ba i xa ren da.

Para com pen sar essa per da, a Pre si dên cia da
Re pú bli ca en ca mi nhou ao Con gres so Na ci o nal a
Men sa gem de nú me ro 1424, de 06 de ou tu bro, com
um Pro je to de Lei so li ci tan do a aber tu ra de cré di to
su ple men tar no va lor de 146,1 mi lhões de re a is, dos 
qua is 101,5 mi lhões des ti nam-se a re com por o or -
ça men to do Pro je to Aids II. Esse Pro je to de Lei, que 
re ce beu aqui a de sig na ção de PLS 45/2000, já foi
apro va do e en ca mi nha do à san ção. Fi ze mos a par -
te que nos ca bia, aqui no Se na do Fe de ral, cons ci -
en tes da im por tân cia do con tro le das DSTs e da
Aids e do su ces so dos pro gra mas go ver na men ta is
nes sa área.

Mu i to, po rém, res ta a fa zer, por que não po de -
mos des can sar en quan to a vi tó ria com ple ta não for
ob ti da con tra o re tro ví rus. Sem fa lar mos na aten ção 
cons tan te que me re cem, do pon to de vis ta epi de mi -
o ló gi co, as DSTs em ge ral. Nos sa obri ga ção con ti -
nua no acom pa nha men to des ses pro gra mas e na
aten ção per ma nen te às ne ces si da des de ver ba
para sua con ti nu i da de, nos pró xi mos anos. Não te -
nha mos dú vi das: no qua dro ge ral das po lí ti cas so ci -
a is bra si le i ras, sem pre sob acu sa ções de má ges -
tão dos re cur sos pú bli cos es cas sos, tra ta-se de
uma li nha de ação bem su ce di da e re la ti va men te
ba ra ta, se con si de rar mos os cus tos de não im ple -
men tá-la – bas ta ver, nes se sen ti do, a si tu a ção de
vá ri os pa í ses afri ca nos, hoje con si de ra da de ses pe -
ra do ra pe los or ga nis mos in ter na ci o na is li ga dos à
sa ú de.

Cabe ain da um elo gio à Co or de na ção Na ci o -
nal de DST e Aids, e a seu Co or de na dor, Pa u lo R.
Te i xe i ra, pela con du ção bem su ce di da de seus pro -
gra mas e pelo bem apre sen ta do e fun da men ta do
Re la tó rio de Imple men ta ção do Pro gra ma Aids II,
que me foi en vi a do.
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Embo ra seu des ti na tá rio seja o Bird, como
par te do cum pri men to dos acor dos de em prés ti mo,
o re la tó rio é mu i to cla ro e le gí vel. Os da dos nele
con ti dos for ne cem a qual quer le i tor uma vi são acu -
ra da da evo lu ção da epi de mia da Aids no Bra sil, de
sua si tu a ção atu al e dos pla nos de seu en fren ta -
men to para os pró xi mos anos.

Espe re mos que o su ces so con ti nue.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer -
rar os tra ba lhos.

Com pa re cem os se guin tes Srs. Se na do res:
Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Alva ro Dias 

– Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio
Car los Ma ga lhães – Arlin do Por to – Bel lo Par ga –
Ber nar do Ca bral – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil -
son – Ca sil do Mal da ner – Djal ma Bes sa – Edi son
Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su -
plicy – Emi lia Fer nan des – Fer nan do Ma tu sa lém –
Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff 
– Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca -
ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He -
lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Ja -
der Bar ba lho – Jef fer son Pé res – João Alber to
Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen –
José Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du -
tra – José Fo ga ça – José Jor ge – José Ro ber to
Arru da – José Sar ney – Ju lio Edu ar do – Ju vên cio
da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni -
lha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio 
– Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo
Alves – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra
Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or –
Ney Su as su na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar
Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva –
Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros –
Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re -
quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro -
meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro -
cha – Sér gio Ma cha do – Tas so Ro sa do – Te o to nio
Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wel ling -
ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ju vên cio da Fon se ca) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 29 
mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTEDO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

30-1-01
Ter ça-feira

11h  – Se nhor Ri car do Alar cón, Pre si den te da
Assem bléia Na ci o nal do Po der Po pu lar
de Cuba

14h:30 – Ses são não de li be ra ti va do Se na do Fe -
de ral

ATO CONJUNTO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL

DESPACHO

Aco lhen do ma ni fes ta ções das Di re to ri as-Gerais 
da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, e
ten do em vis ta:

a) a de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral na
Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de nº 1.797-0, pu -
bli ca da no Diá rio da Jus ti ça de 13 de ou tu bro de
2000;

b) a de ci são do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça no
pro ces so nº 5.324/00;

c) a de ci são do Mi nis té rio Pú bli co da União con -
for me o des pa cho do Pro cu ra dor Ge ral da Re pú bli ca
de 8 de de zem bro de 2000;

d) que os ór gãos aci ma ci ta dos já efe ti va ram a
in cor po ra ção, dos efe i tos fi nan ce i ros das re fe ri das
de ci sões, aos ven ci men tos de seus ser vi do res, in clu -
si ve com o pa ga men to de par ce las atra sa das,

AUTORIZAMOS a in cor po ra ção da di fe ren ça
de cor ren te da con ver são dos sa lá ri os pela Uni da de
Real de Va lor — URV, a par tir de abril de 1994, no per -
cen tu al de 11,98% (onze vír gu la no ven ta e oito pon -
tos per cen tu a is), nos ven ci men tos dos ser vi do res da
Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, bem
como o pa ga men to das par ce las em atra so, es tas a
se rem qui ta das acom pa nhan do o pro ce di men to ado -
ta do pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001. – Anto nio
Car los Ma ga lhães, Pre si den te do Se na do Fe de ral
– Mi chel Te mer, Pre si den te da Câ ma ra dos De pu -
ta dos.
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Ata da 2ª Ses são Não De li be ra ti va
em 2 de fe ve re i ro de 2001

4ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Ge ral do Melo, Ade mir Andra de, Car los Pa tro cí nio e Na bor Jú ni or

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 87, DE 2001
(Nº 126/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
So li ci to a Vos sas Exce lên ci as a re ti ra da do Pro -

je to de Lei nº 10, de 1996 (nº 724/95 na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que “De fi ne os cri mes de es pe ci al gra vi -
da de e al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 2.848, de
7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal”, en vi a do à
Câ ma ra dos De pu ta dos com a Men sa gem nº 783, de
19 de ju lho de 1995.

Bra sí lia, 30 de ja ne i ro de 2001. – Fer nan do
Hen rique Car do so.

EM Nº 00035 – MJ

Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2001

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

pro pos ta de re ti ra da do Con gres so Na ci o nal do Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 10, de 1996, (nº 724/95, na
Casa de ori gem), de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que
”De fi ne os cri mes de es pe ci al gra vi da de e al te ra dis -
po si ti vos do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro
de 1940 – Có di go Pe nal“, que se en con tra em tra mi ta -
ção no Se na do Fe de ral, ten do em vis ta o re e xa me da
ma té ria pela Co mis são por mim cons ti tu í da para efe -
tu ar es tu dos so bre o Có di go Pe nal – Par te Ge ral e Lei
de Exe cu ção Pe nal, cons ti tu í da pela Por ta ria nº 466,
de 7 de ju nho de 2000, con subs tan ci a dos em Pro je to
de Lei nº 3.473/2000, sob exa me do Con gres so.

Res pe i to sa men te, – José Gre go ri, Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça.

A Men sa gem nº 87, de 2001, será in -
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 246/2000, de 12 de de zem bro pas sa do, do
Minis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia, en ca mi -
nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri -
men to nº 550, de 2000, do Se na dor José Edu ar do
Du tra;

Nº 257/2000, de 28 de de zem bro pas sa do, do
Minis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia, en ca mi nhan do 
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 581,
de 2000, do Se na dor Ge ral do Cân di do;

Nº 261/2000, de 28 de de zem bro pas sa do, do
Minis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia, en ca mi nhan do 
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 600,
de 2000, do Se na dor Car los Wil son;

Nº 713/2000, de 22 de de zem bro pas sa do, do
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do as in -
for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 585, de
2000, do Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos;

Nº 714/2000, de 22 de de zem bro pas sa do, do
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do as in -
for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 558, de
2000, do Se na dor Ro me ro Jucá;

Nº 715/2000, de 22 de de zem bro pas sa do, do Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da, em res pos ta ao Re que ri -
men to nº 549, de 2000, da Se na do ra He lo í sa He le na,
co mu ni can do a im pos si bi li da de de pres tar as in for ma -
ções, por não dis por dos da dos so li ci ta dos;

Nº 716/2000, de 22 de de zem bro pas sa do, do
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do as in -
for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 553, de
2000, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra;

Nº 1.214/2000, de 15 de de zem bro pas sa do, do
Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do as in -
for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 545, de
2000, do Se na dor Pe dro Si mon;

Nº 9/2001, de 23 de ja ne i ro pas sa do, do Mi nis tro 
de Esta do do Tra ba lho e Empre go, en ca mi nhan do as

00264 Sá ba do  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fe ve re i ro  de  2001

JAN/FEV 200158    ANAIS DO SENADO NACIONAL 



in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 561,
de 2000, do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no; e

Nº 19/2001, de 9 de ja ne i ro pas sa do, do Mi nis tro 
de Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do as in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 611, de 2000, do
Se na dor Ro nal do Cu nha Lima. 

As in for ma ções e os es cla re ci men tos
fo ram en ca mi nha dos, em có pia, aos Re que -
ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

Nº 41/2001, de 22 de ja ne i ro pas sa do, do Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do as in -
for ma ções re fe ren tes ao que si to nº 1 do Re que ri -
men to nº 547, de 2000, da Se na do ra He lo í sa He le -
na, e so li ci tan do a pror ro ga ção por mais 30 dias do
pra zo para en ca mi nha men to das de ma is in for ma -
ções, ten do em vis ta a com ple xa ope ra ci o na li za ção
de re cu pe ra ção dos da dos re fe ren tes aos que si tos
nºs 2 a 5 do Re que ri men to em ques tão.

As in for ma ções par ci a is fo ram en ca mi -
nha das, em có pia, à Re que ren te.

O Re que ri men to aguar da rá, na Se cre -
ta ria Ge ral da Mesa, a com ple men ta ção das 
in for ma ções. 

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Nº 2/2001, de 4 de ja ne i ro pas sa do, en ca mi -
nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men -
to nº 573, de 2000, da Se na do ra He lo í sa He le na.

As in for ma ções en con tram-se à dis po -
si ção da Re que ren te na Se cre ta ria-Geral da 
Mesa.

PARECER Nº 1, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 45, de 1998 (nº 1.668/96, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que al te ra o Tí tu lo XI
do Có di go Pe nal, que tra ta dos cri mes
con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca.

Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 45/98 (nº 1.668-B, de 1996, na Casa 
de ori gem), de ini ci a ti va do Exe cu ti vo, que “Alte ra o

Tí tu lo XI do Có di go Pe nal – CP, que tra ta dos cri mes
con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca”.

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal, pre ten de as se guin tes al te ra ções
para o tex to da que le Tí tu lo e do art. 517 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:

1 – mo di fi car a pena pre vis ta para o
cri me ru bri ca do como “ex ces so de exa ção”
(§ 1º do art. 316 do CP), de “re clu são, de 3
(três) a 8 (oito) anos, e mul ta”, para “re clu -
são, de dois a oito anos, e mul ta”;

2 – acres cen tar pa rá gra fo úni co ao
artigo que tra ta do cri me de fi ni do como “fa -
ci li ta ção de con tra ban do ou des ca mi nho”
(art. 318 do CP), au men tan do a pena de um 
ter ço, quan do o de li to “tem por ob je to a in -
tro du ção, no ter ri tó rio na ci o nal, de ar mas ou 
mu ni ções”;

3 – mo di fi car a ru bri ca do art. 321 do
CP, de “ad vo ca cia ad mi nis tra ti va”, para “pa -
tro cí nio in de vi do”;

4 – in tro du zir dois pa rá gra fos no ar ti -
go que ti pi fi ca o cri me “vi o lên cia ar bi trá ria”
(art. 322 do CP), pre ven do que a pena deve 
ser apli ca da “in de pen den te men te das san -
ções ci vis e ad mi nis tra ti vas” e que o juiz,
“con si de ran do a gra vi da de do fato ou a re i -
te ra ção do agen te na prá ti ca do cri me”, po -
de rá “de cre tar, fun da men ta da men te, a per -
da do car go, em pre go ou fun ção pú bli ca,
qual quer que seja o mon tan te da pena pri -
va ti va de li ber da de apli ca da”;

5 – in tro du zir a ex pres são “ou cir cuns -
tân cia” na ti pi fi ca ção do cri me de fi ni do como 
“vi o la ção de si gi lo fun ci o nal” (art. 325 do
CP), au men tar a pena co mi na da, que é de
“de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos, ou mul ta, se o fato não cons ti tui cri me 
mais gra ve”, para “re clu são, de um a qua tro
anos, e mul ta, se o fato não cons ti tui cri me
mais gra ve” e acres cen tar ao re fe ri do ar ti go
pa rá gra fo úni co que ti pi fi ca o de li to de “in for -
ma ção pri vi le gi a da” in ci din do nas mes mas
pe nas quem pra ti ca as ações a que se re fe -
rem os in ci sos I e II do novo pa rá gra fo;

6 – in tro du zir no re fe ri do Tí tu lo XI do
Có di go Pe nal o cri me de “im pro bi da de”, de -
fi ni do como a uti li za ção ou per mis são de uti -
li za ção in de vi das de “atos, pro gra mas,
obras, ser vi ços ou cam pa nhas, cus te a dos
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pe los co fres pú bli cos” ou de “bens ou equi -
pa men tos”, em be ne fí cio pró prio ou de ter -
ce i ro;

7 – acres cer ao art. 344 do CP pa rá -
gra fo úni co, ti pi fi can do o de li to de “co a ção
in di re ta”, de fi ni do como pro mo ção de cam -
pa nha na mí dia, “com o pro pó si to de cons -
tran ger” au to ri da de, par te, ou qual quer ou tra 
pes soa que fun ci o na ou é cha ma da a in ter -
vir em pro ces so ju di ci al, po li ci al ou ad mi nis -
tra ti vo;

8 – al te rar o ca put do art. 359 do CP,
in tro du zin do um novo cri me, ru bri ca do como 
“De so be diên cia a man da do ju di ci al” e de fi ni -
do como não cum prir ou re tar dar o cum pri -
men to de man da do ju di ci al para sa tis fa zer
sen ti men to ou opi nião pes so al;

9 – acres cen tar pa rá gra fo úni co ao
mes mo art. 359 com tex to idên ti co ao do ca -
put atu al;

10 – in tro du zir pa rá gra fo úni co no
art. 517 do De cre to-Lei nº 3.698, de 3 de
ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe -
nal – dis pon do que, ofe re ci da a de nún cia
em pro ces so de cri me pra ti ca do na con di -
ção de fun ci o ná rio pú bli co, a au to ri da de ju -
di ci al po de rá, fun da men ta da men te, afas tar o 
acu sa do do car go ou fun ção, até qua tro me -
ses, sem pre ju í zo da re mu ne ra ção.

II – Dis cus são

A pro po si ção não con tra ria dis po si ções cons ti -
tu ci o na is. No ge ral, ela ob je ti va apri mo rar a le gis la ção 
pe nal. Há nela al gu mas ini ci a ti vas de mé ri to. No en -
tan to, apre sen ta ví ci os de ju ri di ci da de, de dou tri na do
di re i to, de equi lí brio sis tê mi co da lei pe nal e de téc ni -
ca le gis la ti va, que me re cem re pa ros.

Ini ci al men te, a emen ta re fe re-se, tão-somente,
a al te ra ções pro pos tas ao Tí tu lo XI do Có di go Pe nal.
Entre tan to, ofe re ce, tam bém, pro pos ta de al te ra ção a
ou tro di plo ma le gal, o De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de
ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal. Se ria
me lhor que uma ob ser va ção a esse res pe i to fos se in -
clu í da na emen ta.

Con cor da mos com a qua li fi ca ção su ge ri da para
o cri me de fa ci li ta ção de con tra ban do ou des ca mi nho
(pa rá gra fo úni co do art. 318). Entre tan to, en ten de mos 
que ar mas e mu ni ções de uso per mi ti do de ves sem
ser tra ta dos como qual quer ou tro ar ti go ou ob je to.

O des ca mi nho des se tipo de ar ma men to ra ra -
men te ocor re. Além dis so, jul ga mos que a pena co mi -

na da para esse de li to (re clu são de três a oito anos, e
mul ta) já é su fi ci en te men te ri go ro sa, par ti cu lar men te
se com pa rar mos com a apli ca da ao ci da dão co mum
pela prá ti ca do mes mo de li to (re clu são, de um a qua -
tro anos). Ao con trá rio, o con tra ban do de ar mas, mu -
ni ções e ex plo si vos, de uso res tri to ou pro i bi do, ne les
in clu í dos aque les de uso ca rac te rís ti co das For ças
Arma das, esse, sim, tem ser vi do ao cri me or ga ni za do 
para o co me ti men to de cri mes de gran de po ten ci al
ofen si vo à so ci e da de e ao Esta do. Para esse tipo de
de li to, con cor da mos com um au men to da pena,
visando a tor ná-la com pa tí vel e ade qua da com
aque la co mi na da para esse in jus to pe nal no art. 12
da Lei nº 7.170, de 14 de de zem bro de 1983 (con tra -
ban do de ar ma men to pri va ti vo das For ças Arma das),
que é de três a dez anos de re clu são.

A mu dan ça da ru bri ca do cri me de “ad vo ca cia
ad mi nis tra ti va” para “pa tro cí nio in de vi do”, sob o ar gu -
men to de ajus tar-se “me lhor ao con te ú do do tipo”,
não nos pa re ce ofe re cer qual quer con tri bu i ção vá li da
à nor ma ju rí di ca. Ao con trá rio. O con ce i to da pri me i ra
ex pres são já está, his to ri ca men te, e de for ma sa tis fa -
tó ria, se di men ta do en tre nós, e sua al te ra ção só con -
cor re ria para ge rar si tu a ções de erro e dú vi da, além
de de man dar, des ne ces sa ri a men te, tem po para a as -
si mi la ção de seu sig ni fi ca do.

A ini ci a ti va pre ten de in tro du zir dois pa rá gra fos
no art. 322, que ti pi fi ca o de li to vi o lên cia ar bi trá ria.
Argu men ta que ob je ti va “...ces sar a con tro vér sia so -
bre sua vi gên cia fren te à Lei nº 4.898, de 9 de de zem -
bro de 1965”, que ”cu i da de mo da li da des de abu so de 
po der, pra ti ca do no exer cí cio da fun ção, an te ri or men -
te con tem pla do pelo art. 350 do Có di go Pe nal". Diz,
ain da, que “por isso, não ab sor veu nem es go tou as hi -
pó te ses pos sí ve is de vi o lên cia ar bi trá ria nas qua is o
fun ci o ná rio age não com mero abu so ou ex ces so de
po der mas com evi den te exor bi tân cia, ex tra po lan do a
fun ção, sem apo io na lei”.

Ora, se ana li sar mos com aten ção a Lei nº 4.898/65,
que “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 ad mi nis tra ti va ci vil e pe nal, nos
ca sos de abu so de au to ri da de”, ve re mos que ela não
cu i da, so men te, de al gu mas mo da li da des de abu so
de po der, con tem pla das pelo art. 350. Ela pre ten de
de fi nir to dos os atos que ti pi fi cam abu so de po der,
inclu in do en tre eles, a nos so ver, in du bi ta vel men te, o
ato tí pi co des cri to como vi o lên cia ar bi trá ria no art. 322.
E as sim o faz, quan do es ta be le ce:
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“Art. 3º Cons ti tui abu so de au to ri da de
qual quer aten ta do:

..............................................................
i) à in co lu mi da de fí si ca do in di ví duo;
.............................................................”

Pa re ce-nos cla ro que esse aten ta do, cuja ca -
rac te rís ti ca é a vi o lên cia, é aque le pra ti ca do no exer -
cí cio de fun ção ou a pre tex to de exer cê-la, exa ta -
men te como ti pi fi ca do no art. 322 do CP (vi o lên cia
ar bi trá ria).

Sob for ma que nos pa re ce con fu sa, a ar gu men -
ta ção da pro pos ta pro cu ra pro var o con trá rio e ten ta
es ta be le cer di fe ren ça en tre “abu so e ex ces so de po -
der”, que ela re la ci o na com abu so de po der, e “evi -
den te exor bi tân cia” (de po der), que jul ga li ga da à vi o -
lên cia ar bi trá ria. Para nós, es sas ex pres sões têm
sig ni fi ca dos ab so lu ta men te idên ti cos. Qu an do diz,
ain da, que a exor bi tân cia de po der tam bém se di fe -
ren cia, por ser pra ti ca da “sem apo io na lei”, pa re ce
es que cer que o abu so e o ex ces so de po der tam bém
o são, caso con trá rio não po de ri am ser con si de ra dos
abu so e ex ces so.

Como a Lei nº 4.898/65 dis põe, en tre ou tras ma -
té ri as, so bre a san ção pe nal dos atos tí pi cos que de fi -
nem o abu so de po der, en ten de mos que esse dis po si -
ti vo re vo ga, ta ci ta men te, o art. 322 do CP. Isso pos to,
não ca be ria pro pos ta que vi sas se à sua al te ra ção.

A pro po si ção po de ria su ge rir a al te ra ção da lei
aci ma ci ta da. Entre tan to, so mos de opi nião que as
mo di fi ca ções su ge ri das são ina de qua das.

A pri me i ra (§ 1º) é des pi ci en da, por que a apli -
ca ção da pena in de pen den te men te das san ções ci vis 
e ad mi nis tra ti vas está con sa gra da na dou tri na do
nos so di re i to. A se gun da (§ 2º) pro põe a apli ca ção da
nor ma pe nal di fe ren te men te do dis pos to no art. 92 do
CP (efe i tos ge né ri cos e es pe cí fi cos da con de na ção),
que pre vê como efe i to da con de na ção “a per da de
car go, fun ção pú bli ca ou man da to ele ti vo, nos cri mes
pra ti ca dos com abu so de po der ou vi o la ção de de -
ver para com a Admi nis tra ção Pú bli ca quan do a
pena apli ca da for su pe ri or a 4 (qua tro) anos” (gri fo
nos so).

A pro po si ção apre sen ta, como su ges tão, a apli -
ca ção da me di da “qual quer que seja o mon tan te da
pena pri va ti va de li ber da de”, mas só para o cri me ti pi -
fi ca do como vi o lên cia ar bi trá ria. Por que só nes se
caso? Esse tra ta men to di fe ren ci a do cri a ria uma si tu a -
ção de de se qui lí brio na lei pe nal.

Por ou tro lado, não con cor da mos com a ex ten -
são da me di da a to dos os cri mes con tra a ad mi nis tra -

ção pú bli ca. Jul ga mos que o dis po si ti vo em vi gor é
ade qua do.

Não obs tan te, con si de ra mos que a san ção im -
pos ta na Lei nº 4.898/65 é mu i to leve para cri mes co -
me ti dos com vi o lên cia ou gra ve ame a ça. Su ge ri mos,
en tão, a in tro du ção, nes sa lei, de cir cuns tân cia qua li fi -
ca do ra.

As al te ra ções pro pos tas ao art. 325 do CP, cri am, 
nova men te, si tu a ção de de se qui lí brio na do sa gem da
san ção pe nal. A ini ci a ti va in tro duz dois no vos ti pos
cri mi na is (pa rá gra fo úni co, in ci sos I e II), que des cre -
vem atos in jus tos cla ra men te mais gra ves que o do
ca put e para os qua is co mi na pena bem mais ri go ro -
sa (o do bro) do que a pre vis ta na nor ma em vi gor. No
en tan to, na con so li da ção dos dis po si ti vos, uni fi ca as
pe nas pela mais ri go ro sa.

Além dis so, no se gun do tipo cri mi nal pro pos to,
de fi ne de li to pra ti ca do por par ti cu lar con tra a ad mi nis -
tra ção pú bli ca, o que é in com pa tí vel com o ca pí tu lo
onde está in se ri do o ar ti go: “dos crimes praticados
por funcionário publico contra a administração em
geral”.

Obser va mos, tam bém, em re la ção ao in ci so I do 
ar ti go pro pos to, que in for ma ções pri vi le gi a das po dem 
ser, ou vir a ser, ge ra das em ór gãos e en ti da des da ad -
mi nis tra ção pú bli ca além da que las ci ta das no tex to.

Con si de ra mos, ain da, equi vo ca da a ex pres são
“para não afe tar o mer ca do fi nan ce i ro ou ope ra ção a
ele re la ti va, ou ain da o pre ço da mer ca do ria, bens e
ser vi ços”. Ela ex pres sa in te res ses (ob je tos ju rí di cos)
da ví ti ma ou ofen di do, não ca ben do, pois, como ele -
men to de tipo cri mi nal.

Embo ra con cor de mos, no mé ri to, com o acrés -
ci mo dos re fe ri dos in ci sos ao art. 325, en ten de mos
ne ces sá rio mo di fi car a téc ni ca le gis la ti va e a re da ção, 
para cor ri gir os ví ci os apon ta dos.

Con cor da mos, no mé ri to, com a cri a ção do novo 
tipo cri mi nal ru bri ca do pela pro pos ta como “im pro bi -
da de”. Entre tan to, ele não pode to mar a nu me ra ção
de ou tro dis po si ti vo exis ten te (art. 326 do CP), que
ver sa so bre ato tí pi co de na tu re za di fe ren te – “Vi o la -
ção do si gi lo de pro pos ta de con cor rên cia”". Opi na -
mos, tam bém que, por sua na tu re za, fi ca ria me lhor
co lo ca do en tre os atu a is arts. 317 e 318.

Além dis so, su ge ri mos al gu mas cor re ções no
tex to, para tor ná-lo mais cla ro, ade qua do e abran gen -
te. Em pri me i ro lu gar, a su pres são, no ca put, da ex -
pres são “o fun ci o ná rio pú bli co”, por que é des ne ces -
sá ria. De po is, a subs ti tu i ção da pa la vra “atos” por
“even tos”, no in ci so I, e da ex pres são “de re par ti ção
pú bli ca” por “da ad mi nis tra ção pú bli ca”, no in ci so II.

Fe ve re i ro  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 3 00267

    61JAN/FEV 2001 ANAIS DO SENADO NACIONAL 



A al te ra ção su ge ri da para o art. 344 do CP (co a -
ção no cur so do pro ces so), ini ci al men te, tam bém
cons ti tui ví cio de do sa gem de pena. O tipo base de fi -
ne um de li to co me ti do por meio de vi o lên cia ou gra ve
ame a ça, cri me mu i to mais gra ve que o novo in tro du zi -
do pela al te ra ção. Não po de ri am, por tan to, con du zir à 
mes ma san ção pe nal.

No en tan to, mais gra ve que esse en ga no é o
fato de o novo dis po si ti vo nos pa re cer ab so lu ta men te
ine fi caz de sua apli ca ção po der le var à con tra di ção do 
di re i to fun da men tal da li ber da de de ex pres são. Como
po de ría mos de mons trar, num tri bu nal, que o ob je ti vo
de uma cam pa nha seja “cons tran ger tes te mu nha ou
pe ri to, ou in flu ir na atu a ção de juiz, ju ra do...”, e não a
sim ples ex pres são apa i xo na da de opi nião ou o exer -
cí cio do di re i to de ma ni fes ta ção? A luz des se novo
dis po si ti vo pre ten di do, os par ti dá ri os e ad ver sá ri os do 
Ge ne ral Pi no chet, en ga ja dos em in ten sa cam pa nha
pro mo ci o nal, pela im pren sa e di an te do par la men to
in glês, con tra e a fa vor de sua li ber ta ção, es ta ri am en -
qua dra dos nes se ato tí pi co?

A nos so ver, o novo ca put pro pos to para o art.
359 do CP in clui o ato tí pi co de fi ni do no dis po si ti vo
que, pela pro pos ta, pas sou a ser pa rá gra fo úni co.
Logo, ve mos o pa rá gra fo úni co como des ne ces sá rio.
Obser va mos, ain da, que é des ne ces sá ria a re fe rên cia
à ru bri ca dos cri mes, se ela não foi mu da da ou cri a da.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi no fa vo ra vel men te à apro va ção 
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de 1998, ob ser va -
da a se guin te emen da subs ti tu ti va:

EMENDA Nº 1 – CCJ (Subs ti tu ti vo)

Alte ra o Tí tu lo XI do Có di go Pe nal,
que tra ta dos cri mes con tra a Admi nis -
tra ção Pú bli ca, o art. 517 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 – e o art. 6º da Lei
nº 4.898, de 9 de de zem bro de 1965, que
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 ad mi nis tra ti -
va ci vil e pe nal, nos ca sos de abu so de
au to ri da de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Tí tu lo XI do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal –, pas sa a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 312. ..............................................”
..............................................................
“Art. 316. ...............................................
§ 1º .......................................................

Pena – re clu são, de dois a oito anos, e 
mul ta.

...................................................... (NR)

“Impro bi da de
Art. 317–A. Pra ti car ato de im pro bi da -

de, con si de ran do-se como tal, para os efe i -
tos pe na is:

I – uti li zar, au to ri zar ou per mi tir a uti li -
za ção de even tos, pro gra mas, obras, ser vi -
ços ou cam pa nhas, cus te a das pe los co fres
pú bli cos, para pro mo ção pes so al ou de ter -
ce i ros;

II – uti li zar, au to ri zar ou per mi tir a uti li -
za ção de bens ou equi pa men tos de pro pri e -
da de da ad mi nis tra ção pú bli ca ou sob sua
guar da, em de sa cor do com a lei ou re gu la -
men to:

Pena – de ten ção, de seis me ses a dois 
anos, e mul ta, se o fato não cons ti tui cri me
mais gra ve”

“Art. 318. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. A pena será au men ta -

da de um ter ço, se o cri me tem por ob je to a
in tro du ção, no ter ri tó rio na ci o nal, de ar ma -
men to, mu ni ção ou ex plo si vo de uso res tri to
ou pro i bi do." (NR)

“Art. 325. Re ve lar fato ou cir cuns tân cia 
de que tem ciên cia em ra zão do car go e que 
deva per ma ne cer em se gre do, ou fa ci li -
tar-lhe a re ve la ção:

...................................................." (NR)

“Infor ma ção pri vi le gi a da
Art. 325–A. Re ve lar ou fa ci li tar que se

re ve le con te ú do de me di da ad mi nis tra ti va,
po lí ti ca ou eco nô mi ca, de atri bu i ção da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca, de Mi nis té rio, do
Ban co Cen tral do Bra sil, ou de qual quer ór -
gão ou en ti da de da ad mi nis tra ção pú bli ca,
que deva per ma ne cer em si gi lo até sua di vul -
ga ção ofi ci al pela au to ri da de com pe ten te:

Pena – re clu são, de um a qua tro anos, 
e mul ta, se o fato não cons ti tui cri me mais
gra ve."

“Art. 333–A. Fa zer uso, com o fim de
ob ter van ta gem eco nô mi ca, de in for ma ção
pela qual se re ve le ou se fa ci li te a re ve la ção 
do con te ú do de me di da a que se re fe re o
art. 325–A:

Pena – re clu são, de um a qua tro anos, 
e mul ta, se o fato não cons ti tui cri me mais
gra ve."
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“De so be diên cia a man da do ju di ci al
Art. 359. De i xar de cum prir ou re tar dar, 

in jus ti fi ca da men te, o cum pri men to de man -
da do ou de ci são ju di ci al de que é des ti na tá -
rio, para sa tis fa zer in te res se ou sen ti men to
pes so al:

Pena – de ten ção, de seis me ses a dois 
anos." (NR)

Art. 2º O art. 517 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 
de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal –,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 517. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. Ofe re ci da a de nún cia, 

o juiz po de rá, fun da men ta da men te, afas tar
o réu do exer cí cio do car go ou fun ção, du -
ran te o pro ces so, pelo pra zo má xi mo de
qua tro me ses, sem pre ju í zo da re mu ne ra -
ção, quan do a gra vi da de do fato, a prá ti ca
con tu maz de de li tos da mes ma na tu re za, ou 
a con ve niên cia da ins tru ção cri mi nal as sim
o exi gi rem." (NR)

Art. 3º O art. 6º da Lei nº 4.898, de 9 de de zem -
bro de 1965, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
§ 6º Se o cri me for pra ti ca do com uso

de vi o lên cia ou gra ve ame a ça:
Pena – de ten ção, de seis me ses a três 

anos."

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 31 de ja ne i ro de 2001. –
José Agri pi no, Pre si den te – Ber nar do Ca bral, Re la -
tor – José Edu ar do Du tra – Fran ce li no Pe re i ra –
Édi son Lo bão – Alva ro Dias – Lú cio Alcân ta ra –
Jef fer son Pé res – Bel lo Par ga – Ro meu Tuma –
Amir Lan do – Ro ber to Re quião.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI  Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

Có di go Pe nal

....................................................................................
Art. 92. São tam bém efe i tos da con de na ção:
I – a per da de car go, fun ção pú bli ca ou man da to

ele ti vo:
a) quan do apli ca da pena pri va ti va de li ber da de

por tem po igual ou su pe ri or a 1 (um) ano, nos cri mes

pra ti ca dos com abu so de po der ou vi o la ção de de ver
para com a Admi nis tra ção Pú bli ca;

b) quan do for apli ca da pena pri va ti va de li ber da -
de por tem po su pe ri or a 4 (qua tro) anos nos de ma is
ca sos;

II – a in ca pa ci da de para o exer cí cio do pá trio po -
der, tu te la ou cu ra te la, nos cri mes do lo sos, su je i tos a
pena de re clu são, co me ti dos con tra fi lho, tu te la do ou
cu ra te la do;

III – a ina bi li ta ção para di ri gir ve í cu lo, quan do
uti li za do como meio para a prá ti ca de cri me do lo so.

Pa rá gra fo úni co. Os efe i tos de que tra ta este ar -
ti go não são au to má ti cos, de ven do ser mo ti va da men -
te de cla ra dos na sen ten ça.
....................................................................................

Art. 317. So li ci tar ou re ce ber, para si ou para ou -
trem, di re ta ou in di re ta men te, ain da que fora da fun -
ção ou an tes de as su mi-la, mas em ra zão dela, van ta -
gem in de vi da, ou ace i tar pro mes sa de tal van ta gem:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e
mul ta.

§ 1º A pena é au men ta da de um ter ço, se, em
con se qüên cia da van ta gem ou pro mes sa, o fun ci o ná -
rio re tar da ou de i xa de pra ti car qual quer ato de ofí cio
ou o pra ti ca in frin gin do de ver fun ci o nal.

§ 2º Se o fun ci o ná rio pra ti ca, de i xa de pra ti car
ou re tar da ato de ofí cio, com in fra ção de de ver fun ci o -
nal, ce den do a pe di do ou in fluên cia de ou trem:

Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano, ou mul ta.
....................................................................................

Art. 333. Ofe re cer ou pro me ter van ta gem in de vi -
da a fun ci o ná rio pú bli co, para de ter mi ná-lo a pra ti car,
omi tir ou re tar dar ato de ofí cio:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. A pena é au men ta da de um ter -
ço, se, em ra zão da van ta gem ou pro mes sa, o fun ci o -
ná rio re tar da ou omi te ato de ofí cio, ou o pra ti ca in frin -
gin do de ver fun ci o nal.
....................................................................................

Art. 350. Orde nar ou exe cu tar me di da pri va ti va
de 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:

Pena – de ten ção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano.
Pa rá gra fo úni co. Na mes ma pena in cor re o fun -

ci o ná rio que:
I – ile gal men te re ce be e re co lhe al guém a

prisão, ou a es ta be le ci men to des ti na do à exe cu ção
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de pena pri va ti va de li ber da de ou de me di da de se -
gu ran ça;

II – pro lon ga a exe cu ção de pena ou de me di da
de se gu ran ça, de i xan do de ex pe dir em tem po opor -
tu no ou de exe cu tar ime di a ta men te a or dem de li ber -
da de;

III – sub me te pes soa que está 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;

IV – efe tua, com abu so de po der, qual quer di li -
gên cia;
....................................................................................

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. 6º O abu so de au to ri da de su je i ta rá o seu au -

tor à san ção ad mi nis tra ti va ci vil e pe nal.
§ 1º A san ção ad mi nis tra ti va será apli ca da de

acor do com a gra vi da de do abu so co me ti do e con sis -
ti rá em:

a) ad ver tên cia;
b) re pre en são;
c) sus pen são do car go, fun ção ou pos to por pra -

zo de cin co a cen to e oi ten ta dias, com per da de ven -
ci men tos e van ta gens;

d) des ti tu i ção de fun ção;
e) de mis são;
f) de mis são, a bem do ser vi ço pú bli co.
§ 2º A san ção ci vil, caso não seja pos sí vel fi xar o 

va lor do dano, con sis ti rá no pa ga men to de uma in de -
ni za ção de qui nhen tos a dez mil cru ze i ros.

§ 3º A san ção pe nal será apli ca da de acor do
com as re gras dos ar ti gos 42 a 56 do Có di go Pe nal e
con sis ti rá em:

a) mul ta de cem cru ze i ros a cin co mil cru ze i ros;
b) de ten ção por dez dias a seis me ses;
c) per da do car go e a ina bi li ta ção para o exer cí -

cio de qual quer ou tra fun ção pú bli ca por pra zo até
três anos.

§ 4º As pe nas pre vis tas no pa rá gra fo an te ri or po -
de rão ser apli ca das au tó no ma ou cu mu la ti va men te.

§ 5º Qu an do o abu so for co me ti do por agen te de 
au to ri da de po li ci al, ci vil ou mi li tar de qual quer ca te go -
ria, po de rá ser co mi na da a pena au tô no ma ou aces -
só ria, de não po der o acu sa do exer cer fun ções de na -

tu re za po li ci al ou mi li tar no mu ni cí pio da cul pa, por
pra zo de um a cin co anos.
....................................................................................

LEI Nº 7.170, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983

De fi ne os cri mes con tra a Se gu ran -
ça Na ci o nal, a or dem po lí ti ca e so ci al, es -
ta be le ce seu pro ces so e jul ga men to, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 12. Impor tar ou in tro du zir, no Ter ri tó rio Na -

ci o nal, por qual quer for ma, sem au to ri za ção da au to -
ri da de fe de ral com pe ten te, ar ma men to ou ma te ri al
mi li tar pri va ti vo das For ças Arma das:

Pena: re clu são, de 3 a 10 anos.
Pa rá gra fo úni co. Na mes ma pena in cor re quem,

sem au to ri za ção le gal, fa bri ca, ven de, trans por ta, re -
ce be, ocul ta, man tém em de pó si to ou dis tri bui o ar -
ma men to ou ma te ri al mi li tar de que tra ta este ar ti go.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 45, de 1998 (nº 1.668/96, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra o Tí tu lo XI do Có di go Pe nal, que tra ta dos cri -
mes con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca, 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, d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

Of. Nº 002/01 – LPSDB

Bra sí lia, 30 de Ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a subs ti -
tu i ção do Se na dor Artur da Tá vo la pelo Se na dor Nilo
Te i xe i ra Cam pos, como ti tu lar, na com po si ção do
PSDB nas Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, de Edu ca ção e de Re la ções Exte ri o res e
como su plen te da Co mis são de Assun tos So ci a is.

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 Sér gio Ma -
cha do, Lí der do PSDB.

00270 Sá ba do  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fe ve re i ro  de  2001

JAN/FEV 200164    ANAIS DO SENADO NACIONAL 



O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 2, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Em face das in for ma ções do Mi nis té rio Pú bli co

do Esta do do Pa ra ná, de que hou ve um che que da
Pre fe i tu ra de Ma rin gá, de nº 307.792, de 28 de ja ne i ro 
de 1999, no va lor de R$92.160,00 (no ven ta e dois mil, 
cen to e ses sen ta re a is) à épo ca, de po si ta do no Ban -
co do Bra sil, agên cia 2636, na con ta nº 193322-1, em
nome do IPC, re que i ro que se pro ce da à iden ti fi ca ção
do be ne fi ciá rio do re fe ri do che que.

Jus ti fi ca ção

As ra zões que fun da men tam o pre sen te re que -
ri men to fo ram apre sen ta das em pro nun ci a men to por
mim pro fe ri do, na ses são do Se na do Fe de ral, re a li za -
da nes ta data.

Sala de Ses sões, 30 de ja ne i ro de 2001. – Se na -
dor Ro ber to Re quião.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para uma 
co mu ni ca ção ina diá vel, con ce do a pa la vra ao Se na dor 
Ro ber to Re quião, que dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, tra go ao Ple ná rio do Se na do e ao co -
nhe ci men to de V. Exª, na con di ção de Pre si den te do
Se na do e da Mesa nes te mo men to, uma in for ma ção
que me foi pas sa da pelo Dr. Cruz, Pro mo tor de Jus ti -
ça na ci da de de Ma rin gá, Pa ra ná.

Como to dos sa be mos – e o Se na dor Alva ro Dias é 
tes te mu nha por que é de Ma rin gá –, a pre fe i tu ra da que la 
ci da de foi rou ba da por uma ver da de i ra qua dri lha que,
por três ad mi nis tra ções mu ni ci pa is, man te ve o mes mo
Se cre tá rio da Fa zen da. O furo pas sa de R$100 mi lhões, 
dos qua is R$53 mi lhões já com pro va dos.

O pa pel do Pro cu ra dor de Jus ti ça é no tá vel.
Está agin do com cri té rio, tra ba lhan do mu i to, com
isen ção ab so lu ta e não per do an do cor rup to al gum, de 
to das as cor ren tes par ti dá ri as.

Como pro du to des se tra ba lho, con se gui uma in -
for ma ção se ri ís si ma que, sem a me nor som bra de dú -
vi da, re dun da rá na cas sa ção de um de pu ta do fe de ral
do Pa ra ná. Qual é esse de pu ta do? Não sei. Mas S. Exª
pa gou o IPC – Insti tu to de Pre vi dên cia dos Con gres -

sis tas, já ex tin to, em 28 de ja ne i ro de 1999, com o
che que da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral nº 307.792, as -
si na do pelo Se cre tá rio da Fa zen da de Ma rin gá, no mi -
nal ao IPC e des vi a do do Erá rio mu ni ci pal, no va lor de 
R$92.160,00. Re pi to, o che que da Ca i xa Eco nô mi ca
é de 28 de ja ne i ro de 1999 e seu nº é 307.792. Estou
ten tan do des co brir com os li qui dan tes do IPC quem
foi o be ne fi ciá rio des se pa ga men to, que se ori gi nou
em di nhe i ro des vi a do do Erá rio mu ni ci pal da ci da de
pa ra na en se de Ma rin gá.

Nes te mo men to, so li ci to o apo io de V. Exª, Se na -
dor Ge ral do Melo, Vi ce-Presidente do Se na do, e do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães para que de ter -
mi nem aos nos sos fun ci o ná ri os que iden ti fi quem o
be ne fi ciá rio des se pa ga men to fe i to com che que rou -
ba do da Pre fe i tu ra de Ma rin gá. Isso é par te de um es -
cân da lo pe sa dís si mo de di la pi da ção. Estou en con -
tran do al gu mas di fi cul da des para iden ti fi car o be ne fi -
ciá rio, em bo ra os pro mo to res de Ma rin gá já te nham
lo ca li za do o de pó si to. O ci ta do che que foi de po si ta do
no Ban co nº 001, Ban co do Bra sil, agên cia nº 2636, na 
con ta nº 193.322-1.

No mo men to em que o be ne fi ciá rio des se che -
que for iden ti fi ca do, sa be re mos quem foi o as so ci a do
do IPC que uti li zou di nhe i ro pú bli co para qui tar suas
dí vi das ou um em prés ti mo ou a com ple men ta ção da
apo sen ta do ria.

Cum pri men to o Mi nis té rio Pú bli co do Pa ra ná, o
Pro mo tor Cruz, res sal tan do esse tra ba lho mag ní fi co
que fa zem, mes mo num mo men to em que al gu mas
vo zes da Re pú bli ca pre ten dem di fi cul tar o tra ba lho
dos Pro cu ra do res de Jus ti ça. A mi nha so li da ri e da de
aos Pro cu ra do res de Jus ti ça por mais esse tra ba lho
que pres tam ao Bra sil.

E eu es pe ro que, ra pi da men te, iden ti fi que mos e
re sol va mos o pro ble ma des se con tri bu in te do IPC, se
ain da es ti ver no exer cí cio do man da to, com a ne ces -
sá ria e sa ni tá ria cas sa ção do man da to.

Era esse o in for me e a so li ci ta ção que que ria fa -
zer à Mesa. Os da dos são ofi ci a is do Mi nis té rio Pú bli -
co do Pa ra ná.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – De acor -
do com o Ato da Mesa nº 1, de 2001, o re que ri men to
que aca ba de ser lido vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia, a qual terá o pra zo de duas re u -
niões or di ná ri as para emi tir pa re cer.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Há ora do -
res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, por per mu ta com o Se na dor 
Pa u lo Har tung.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a im pren sa e o
pró prio por ta-voz do Pa lá cio do Pla nal to in for ma ram
que o novo Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Ge or ge
W. Bush, con vi da ra o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so para um en con tro em Was hing ton, que de -
ve rá se con cre ti zar an tes da re u nião pre vis ta para
ocor rer no Ca na dá so bre a for ma ção da Asso ci a ção
de Li vre Co mér cio das Amé ri cas – ALCA. 

Como sa be mos, esse mo vi men to pela cri a ção da
Alca teve iní cio no go ver no do Pre si den te Ge or ge Bush,
a cha ma da ”Ini ci a ti va para as Amé ri cas“, que cons ti tui
um mo vi men to em prol de uma as so ci a ção de li vre co -
mér cio dos pa í ses da Amé ri ca. So bre isso, tem ha vi do
vá ri os mo vi men tos nos di ver sos pa í ses in te gran tes das
Amé ri cas e um gran de de ba te em tor no não só da opor -
tu ni da de da cri a ção des sa as so ci a ção de li vre co mér cio,
mas tam bém da data de quan do isso de ve ria ocor rer. 

Há a sen sa ção de que essa as so ci a ção de li vre
co mér cio só po de rá se dar se re al men te vier a pro du -
zir re sul ta dos be né fi cos para to dos os pa í ses, gran -
des, pe que nos, ri cos e po bres, por meio da in ten si -
ficação do co mér cio en tre eles. O Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que tem de i xa do isso mu i to cla ro, até
tan gen ci ando a ques tão do pra zo para a im plan ta ção
da Alca. Diz que há in te res se dos Esta dos Uni dos em
pre ci pi tar a sua for ma ção, en quan to os ou tros pa í ses –
o Bra sil à fren te – de se jam dis cu tir mais e es ta be le cer
ba ses mais só li das para esse en ten di men to, an tes de
da rem efe ti vo iní cio a es sas ati vi da des. O Pre si den te
de fen de o for ta le ci men to do Mer co sul e o en ten di men to 
dos Esta dos Uni dos com esse blo co de pa í ses que vem 
se es tru tu ran do há al guns anos e de que fa zem par te,
hoje, o Bra sil, o Uru guai, o Pa ra guai, a Argen ti na, e,
como mem bros as so ci a dos, a Bo lí via e o Chi le.

A pró pria con cre ti za ção de um acor do es pe ci al
dos Esta dos Uni dos com o Chi le, nos mes mos mol -
des da que les que já re a li zou com o Ca na dá e o Mé xi -
co, para a for ma ção do Naf ta, não de i xou de cons ti tu ir 
um aba lo na es tra té gia de for ta le cer o Mer co sul a fim
de ob ter uma ne go ci a ção mais ra zoá vel com os Esta -
dos Uni dos. O que es pe ra mos é que essa Alca não
seja ape nas um ins tru men to de con so li da ção da he -
ge mo nia ame ri ca na. A pu jan ça da eco no mia ame ri -
ca na mu i tas ve zes tem con tri bu í do para ge rar um
sen ti men to, en tre os lí de res dos Esta dos Uni dos, au -
to ri tá rio em re la ção aos de ma is pa í ses. 

Então, vejo que nes se en con tro o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que po de rá co lo car cla ra men te pe -
ran te o Pre si den te Bush os in te res ses bra si le i ros, os

in te res ses do Mer co sul. O li vre co mér cio não pode se
cons ti tu ir ape nas num ins tru men to de con so li da ção
da he ge mo nia eco nô mi ca das ma i o res po tên ci as;
pelo con trá rio, deve ser um ins tru men to de as cen são
eco nô mi ca dos de ma is pa í ses. Enquan to os Esta dos
Uni dos pre gam essa in te gra ção, pra ti cam o pro te ci o -
nis mo em re la ção a pro du tos pro du zi dos no Bra sil e
em ou tras pa í ses, o que pra ti ca men te veda o mer ca -
do a es sas ou tras eco no mi as. É con tra isso que te -
mos nos in sur gi do. Ago ra mes mo te mos uma ba ta lha
com o Ca na dá, na Orga ni za ção Mun di al do Co mér -
cio, em re la ção a em pre sas fa bri can tes de ae ro na ves. 
E aí fica mu i to cla ro que o Ca na dá dá in cen ti vos, es tí -
mu los fi nan ce i ros a es sas em pre sas, até de i xou ób vio 
que au men ta ria o va lor des ses in cen ti vos para as se -
gu rar o mer ca do para aque la em pre sa em de tri men to
da em pre sa bra si le i ra, a Embra er. 

Hoje os jor na is dão no tí cia de que os Esta dos
Uni dos apre sen tam uma re cla ma ção pe ran te a Orga -
ni za ção Mun di al do Co mér cio so bre a nos sa lei de pa -
ten tes no que se re fe re à pro du ção de me di ca men tos
e men ci o nam es pe ci fi ca men te os me di ca men tos
con tra a Aids. O Bra sil tem um dos me lho res e mais
bem-sucedidos pro gra mas con tra a Aids no mun do.
Não sou eu quem diz, mas a pró pria Orga ni za ção
Mun di al de Sa ú de já re co nhe ceu isso em re u nião em
Ge ne bra. Pois bem, esse pro gra ma é ex tre ma men te
one ro so por que es ses me di ca men tos são mu i to ca -
ros. O Bra sil está fa bri can do es ses me di ca men tos,
mas ago ra os ame ri ca nos in gres sam com um re cla -
ma ção na Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio ale gan -
do que a nos sa lei de pa ten tes vi o la es ses acor dos in -
ter na ci o na is. No en tan to, os fun ci o ná ri os bra si le i ros
já des co bri ram que exis te dis po si ti vo idên ti co ou se -
me lhan te na le gis la ção ame ri ca na que tra ta da cha -
ma da im por ta ção com pul só ria de me di ca men tos.

Ora, sen do as sim, essa re la ção de li vre co mér -
cio en tre es ses pa í ses só po de rá se es ta be le cer
numa base só li da e cons tru ti va se re al men te hou ver
jus ti ça e eqüi da de nes sas re la ções co mer ci a is.

Espe ra mos que esse con vi te que o Pre si den te
Bush fez ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que seja mu i -
to mais do que um mero ges to de cor te sia. 

O Pre si den te Bush vi si ta o Mé xi co, re ce be o Pri me -
i ro-Ministro do Ca na dá em Was hing ton e, em se gui da, o
Pre si den te bra si le i ro. Cla ro que a pri ma zia aos ca na den -
ses e aos me xi ca nos é per fe i ta men te ex pli cá vel, por que
se tra ta de dois pa í ses que in te gram o Naf ta e que têm
com os Esta dos Uni dos uma lon ga fron te i ra. Mas essa
de fe rên cia ao Bra sil, ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que,
tem que se tra du zir em ges tos con cre tos. 
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O Emba i xa dor Ru bens Bar bo sa, Emba i xa dor
bra si le i ro em Was hing ton, tem de sen vol vi do uma sé -
rie de es tu dos que mos tram re al men te o alto grau de
pro te ci o nis mo da eco no mia ame ri ca na.

Então, sem esse en ten di men to não se pode em -
bar car numa for ma ção pre ci pi ta da da Alca, que cer ta -
men te ad vi ria em pre ju í zo para o Bra sil e para a eco -
no mia bra si le i ra.

Fi ca mos aguar dan do esse en con tro dos dois
pre si den tes e te mos a ex pec ta ti va de que essa re u -
nião pos sa pro du zir uma base de acor do e de en ten -
di men to que re sul te, de fato, fa vo rá vel tam bém ao
Bra sil e aos de ma is pa í ses das Amé ri cas para a for -
ma ção des sa Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas,
a Alca.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do a

pa la vra ao no bre Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Ma ria do

Car mo Alves. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ri car do

San tos. (Pa u sa.) 
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo re i ra

Men des. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do

Su plicy. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jú lio

Edu ar do. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ade mir

Andra de. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as -

su na. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo

Har tung, por per mu ta com o Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Car los
Wil son. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jo nas Pi -
nhe i ro. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son
Pé res. (Pa u sa.)

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Abro mão, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se na -
dor ab di ca da sua ins cri ção.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ber nar do
Ca bral. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Car los
Pa tro cí nio. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Djal ma
Bes sa. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to
Re quião. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a -
na. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Arlin do
Por to. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ra mez
Te bet. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo
Sou to. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro
Jucá.(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no.(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ca sil do
Mal da ner. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma gui to
Vi le la.(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu
Tuma. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Se bas tião 
Ro cha. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Fre i tas
Neto. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ade mir
Andra de, por 20 mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em bo ra o tem po
es te ja mu i to tu mul tu a do no Con gres so Na ci o nal, em
fun ção da dis pu ta pela Pre si dên cia des ta Casa – e,
nes te mo men to, sa ú do o nos so can di da to à Pre si dên -
cia do Con gres so Na ci o nal, Se na dor Jef fer son Pé res, 
do PDT, como can di da to das Opo si ções –, que ro tra -
zer um as sun to de in te res se da nos sa Re gião, Se na -
dor Jéf fer son Pé res, ao co nhe ci men to da po pu la ção e 
apre sen tar um re que ri men to que de ve rá es cla re cer
mu i tas das in da ga ções hoje le van ta das pelo povo do
Nor te do Bra sil, es pe ci al men te do Pará.

A hi dro via Ara gua ia-Tocantins, que atra ves sa,
no sen ti do sul-norte, dois ter ços do ter ri tó rio bra si le i -
ro, é um eixo de trans por te fun da men tal para a eco -
no mia bra si le i ra e de gran de sig ni fi ca do na in te gra ção 
das re giões do País. A im plan ta ção da hi dro via des -
per ta gran des es pe ran ças nas po pu la ções do Cen -
tro-Oeste e da Ama zô nia ori en tal. Os rios que a for -
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mam, o das Mor tes, o Ara gua ia e o To can tins, cru zam 
os Esta dos de Mato Gros so, Go iás, To can tins e Pará.
Esses rios se rão os con du tos prin ci pa is do de sen vol -
vi men to des ses Esta dos à me di da que a hi dro via for
se tor nan do uma re a li da de.

O Esta do do Pará se dia o por to de ju san te da hi -
dro via Ara gua ia-Tocantins, na Vila do Con de, no pon -
to onde se en con tram a foz do To can tins e a Baía de
Ma ra jó. É evi den te que Vila do Con de, pró xi mo a Be -
lém, está des ti na do a to mar im pul so e a tor nar-se o
gran de por tão de sa í da para a ex por ta ção dos pro du -
tos de uma vas ta re gião bra si le i ra, a área de in fluên -
cia das ba ci as do Ara gua ia e do To can tins. Vila do
Con de é hoje o por to que aten de à ex por ta ção do alu -
mí nio pro du zi do pela Albrás – Alu nor te.

Tam bém no Pará, a cer ca de 300km ao sul de
Be lém, si tua-se a obra-chave da hi dro via: a trans po si -
ção do des ní vel do rio To can tins em Tu cu ruí. A obra
con sis te na cons tru ção de duas gran des eclu sas e do
ca nal in ter me diá rio en tre elas, per mi tin do que os
com bo i os de na ve ga ção da hi dro via ven çam um des -
ní vel de 64 me tros, exis ten te en tre o re ser va tó rio de
Tu cu ruí e o rio To can tins, que con ti nua o seu cur so a
ju san te da bar ra gem.

As obras de trans po si ção do des ní vel de Tu cu ruí 
vêm so fren do atra sos su ces si vos por fal ta de aten ção 
su fi ci en te do Go ver no Fe de ral, que per mi tiu o des -
con tro le do seu cro no gra ma de li be ra ção de re cur sos. 
Está se ri a men te ame a ça da a meta tra ça da para a
ope ra ção das eclu sas de Tu cu ruí no fi nal de 2002, na
mes ma oca sião em que de ve rá en trar em ope ra ção a
se gun da casa de for ça de Tu cu ruí  pro je to em cons -
tru ção ace le ra da, de no mi na do Tu cu ruí 2.

É bom lem brar que por oca sião da cons tru ção da
bar ra gem de Tu cu ruí, nos anos 70 e iní cio dos anos 80,
quan do se for mou o re ser va tó rio de Tu cu ruí e se im -
plan tou a pri me i ra casa de for ça, cu i dou-se de pro je tar
as obras de trans po si ção do des ní vel. Na ver da de, o
Go ver no teve de ce der às pres sões de vá ri os se to res à
épo ca e de ter mi nou à Ele tro nor te  res pon sá vel pela
obra  a in clu são do sis te ma de trans po si ção da bar ra -
gem, re sul tan do na mo di fi ca ção do pro je to ori gi nal e do
or ça men to de in ves ti men to. Até 1984, a cons tru ção das
eclu sas se guiu o mes mo ri tmo das obras da hi dre lé tri -
ca. A par tir daí so freu enor me de sa ce le ra ção, sen do
pa ra li sa da to tal men te em 1989.

Na ver da de, Srªs e Srs. Se na do res, no Go ver no
só fun ci o na o que in te res sa aos gran des e aos po de -
ro sos. O Go ver no cons tru iu e ina u gu rou a hi dre lé tri ca
que, atu al men te, for ne ce ener gia à Albrás–Alu nor te;
à Alcoa, no Ma ra nhão; e ao Pro je to Ca ra jás, mas não

fo ram cons tru í das as eclu sas da hi dre lé tri ca de Tu cu -
ruí. Só os dois pri me i ros pro je tos a que me re fe ri – já
re pe ti isso aqui mu i tas ve zes – con so mem 40% da
ener gia pro du zi da na hi dre lé tri ca e dão um pre ju í zo
anu al à Ele tro nor te de US$200 mi lhões, re la ti vos aos
sub sí di os que re ce bem por ori en ta ção do Po der Exe -
cu ti vo, e não da pró pria Ele tro nor te, que, na ver da de,
está so fren do o pre ju í zo. Até por que a Com pa nhia
Vale do Rio Doce, à épo ca, ti nha como al ter na ti va es -
co ar o mi né rio de fer ro das ja zi das de Ca ra jás atra vés
do rio To can tins  o que se ria mais ló gi co, um trans por -
te mais ba ra to – até um por to do li to ral do Pará. Entre -
tan to, aca bou pre va le cen do ou tra al ter na ti va: o trans -
por te de mi né rio de fer ro por fer ro via até o por to de
Pon ta da Ma de i ra, no Ma ra nhão.

Com a cons tru ção de Tu cu ruí 2, o Go ver no Fe -
de ral, por pres sões po lí ti cas da re gião, es ta be le ceu
um novo cro no gra ma. Assim, a hi dre lé tri ca foi fe i ta e
pro je ta da, e as eclu sas e a hi dro via de ve ri am ser ter -
mi na das na pri me i ra fase da hi dre lé tri ca, que tem 4
mi lhões e 300 mil me ga watts de for ne ci men to de
ener gia. Não o fez, não cum priu com a sua obri ga ção.
Hou ve, en tão, o iní cio da cons tru ção da se gun da fase. 
Então, por pres são nos sa, por pres são po lí ti ca, o Go -
ver no se com pro me teu a cons tru ir as eclu sas con co -
mi tan te men te à se gun da fase. E, mais uma vez, es ta -
mos cor ren do o ris co de não ver isso se con cre ti zar. E
os or ça men tos mu dam a cada ano, por que os pre ju í -
zos são enor mes.

Com a cons tru ção de Tu cu ruí 2 – re pi to  o Go -
ver no Fe de ral, por pres são po lí ti ca da re gião, es ta -
beleceu um novo cro no gra ma para as obras de
trans po si ção, que se es ten dia de 1998 a 2001, com
dis pên di os to ta is pre vis tos de cer ca de R$248 mi -
lhões, in clu in do aí equi pa men tos e obras ci vis a pre -
ços de 1997. Di ga-se de pas sa gem que o or ça men to
ini ci al da obra, quan do pro je ta da, era de ape nas
R$90 mi lhões e pu lou para R$248 mi lhões. Atra sos
di ver sos, a cri se cam bi al e a in fla ção acu mu la da le va -
ram à for mu la ção de um novo cro no gra ma, que se es -
ten de até o fi nal de 2002 e to ta li za R$375 mi lhões.

E, so bre isso, é bom lem brar que, du ran te a
cam pa nha de 1998, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
apo i ou dois can di da tos no meu Esta do. Fui can di da to, 
Se na dor Jef fer son Pé res, pe las Opo si ções, pelo PT e
pelo PSB, e o Se na dor Ja der Bar ba lho e o atu al Go -
ver na dor Almir Ga bri el fo ram os can di da tos do Go ver -
no. Sua Exce lên cia as su miu o com pro mis so em pa -
lan que, com os seus dois can di da tos ao lado, de con -
clu ir as eclu sas de Tu cu ruí no seu Go ver no. O pro je to, 
de fato, está in clu í do no Pro gra ma Avan ça Bra sil. Po -
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rém, o de sem bol so dos re cur sos para sua efe ti va ção
não vem ocor ren do da for ma ne ces sá ria.

A con clu são das obras de trans po si ção até o fi nal 
de 2002, acom pa nhan do o cro no gra ma de Tu cu ruí 2, é 
de suma im por tân cia, pois a si mul ta ne i da de dos dois
em pre en di men tos per mi te no tá ve is eco no mi as, com
o uso com par ti lha do de ins ta la ções co muns, como
can te i ro de obras e vila re si den ci al. O atra so nas
obras das eclu sas sig ni fi ca a per da des sas si ner gi as,
gran des gas tos adi ci o na is e a frus tra ção das es pe -
ran ças que de ze nas de mi lhões de bra si le i ros de po si -
tam na hi dro via Ara gua ia-Tocantins.

Mas o Go ver no Fer nan do Hen ri que e a sua
equi pe eco nô mi ca não vêm con si de ran do nada dis so. 
To man do por base da dos da Con sul to ria de Orça -
men to do Se na do, a soma do que foi efe ti va men te
gas to em 2000 com o que está pre vis to para o Orça -
men to de 2001 equi va le ao que de ve ria ter sido in ves -
ti do no ano pas sa do.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Se -
na dor Ade mir Andra de, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Con -
ce do com mu i ta sa tis fa ção o apar te ao Se na dor Jef -
fer son Pé res.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Se -
na dor Ade mir Andra de, em bo ra se tra te de uma ques -
tão es pe cí fi ca do Pará, é um pro ble ma da nos sa re -
gião e in te res sa, por tan to, ao País in te i ro. Eu en ten do
que se con ce dam sub sí di os no for ne ci men to de ener -
gia elé tri ca para o com ple xo mí ne ro-metalúrgico de
Bar ca re na, por que ener gia elé tri ca é um in su mo de
gran de peso no cus to da pro du ção de alu mí nio. Sem
sub sí dio, tal vez fi cas se an ti e co nô mi ca a pro du ção de
alu mí nio no Pará. Entre tan to, Se na dor Ade mir Andra -
de, não en ten do que, pa ra le la men te, não se te nha
ace le ra do a cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí, tão
im por tan tes na aber tu ra da hi dro via como tam bém na 
cons tru ção do li nhão de Tu cu ruí. Du ran te mu i to anos,
ve ri fi cou-se um ab sur do, como V. Exª sabe me lhor do
que eu: Tu cu ruí, com uma enor me ca pa ci da de oci o -
sa, for ne cia para as usi nas de alu mí nio, as usi nas me -
ta lúr gi cas de lá, en quan to ci da des in te i ras do Pará,
ao lon go da ca lha do rio Ama zo nas e no sul, ti nham
pro ble mas de ener gia elé tri ca. Pas sa ram-se al guns
anos para que o Go ver no se dis pu ses se a cons tru ir
aque le li nhão. E, ago ra, ou tra obra que vem sen do
adi a da des de os anos 80 e con ti nua sen do tra ta da
sem pri o ri da de pelo Go ver no. Se na dor Ade mir Andra -
de, V. Exª es te ja cer to de que, de mi nha par te – e cre -
io que da par te de toda a Ban ca da do Ama zo nas –, a
ban ca da pa ra en se con ta rá com todo o nos so apo io

para fa zer ges tões jun to ao Go ver no Fe de ral no sen ti -
do de que es ses re cur sos or ça men tá ri os não se jam
con ti gen ci a dos e os pró xi mos or ça men tos – de 2002
e se guin tes – con te nham do ta ções or ça men tá ri as
que le vem à con clu são rá pi da des sa obra tão im por -
tan te para a nos sa re gião.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Obri -
ga do, Se na dor Jef fer son Pé res. 

Eu gos ta ria ape nas de es cla re cer que a in dús -
tria de alu mí nio, ou seja, o be ne fi ci a men to da ba u xi ta, 
que é trans for ma da em alu mi na e de po is em alu mí -
nio, é, evi den te men te, uma in dús tria po lu en te. São
ne ces sá ri os cu i da dos e in ves ti men tos mu i to gran des
para que se pos sa re a li zar essa trans for ma ção. Tra -
ta-se de uma in dús tria que uti li za ba si ca men te ener -
gia. O mun do de sen vol vi do re sol veu im plan tar suas
in dús tri as aqui le van do es ses fa tos em con si de ra ção,
ou seja, em pri me i ro lu gar, por que a ener gia aqui é
mais fá cil e mais ba ra ta; em se gun do lu gar, por que
evi ta-se a po lu i ção nos seus pa í ses, nos pa í ses que
mais com pram esse mi né rio.

É la men tá vel cons ta tar a exis tên cia de um in -
cen ti vo de US$200 mi lhões ao ano; é um in cen ti vo
exa ge ra do. Veja V. Exª que pre vi am-se ini ci al men te
no Orça men to para a cons tru ção das eclu sas da Hi -
dre lé tri ca de Tu cu ruí ape nas US$45 mi lhões. Hoje,
che ga-se a qua se US$200 mi lhões, que é o equi va -
len te a um ano de in cen ti vo às in dús tri as de alu mí nio
Albrás, Alu nor te e Alcoa, no Ma ra nhão. 

Esta mos sem es sas eclu sas, que tra zem de sen -
vol vi men to ao nos so País. Os cál cu los dos nos sos téc -
ni cos, Se na dor Jef fer son Pe res, mos tram que a pro du -
ção agrí co la bra si le i ra, com a im plan ta ção da hi dro via
Ara gua ia-Tocantins, po de ria cres cer 30%. Veja V. Exª:
30%! Além dis so, a pro du ção do Cen tro-Oeste bra si le i -
ro, que hoje des ce para o Pa ra ná para ser ex por ta da
para os pa í ses do he mis fé rio nor te, po de ria ser trans -
por ta da por um cus to mu i to me nor se fos se uti li za da a
hi dro via Ara gua ia-Tocantins. Os go ver nos bra si le i ros
têm sido sem pre sub ser vi en tes às de ter mi na ções dos
cha ma dos pa í ses de sen vol vi dos do Pri me i ro Mun do, e
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que não é ex ce ção à re -
gra, ce deu sem pre às pres sões ex ter nas e não cum priu
as suas obri ga ções com o Bra sil.

Estu dos téc ni cos in di cam que se ria pre ci so ter in -
ves ti do no ano pas sa do, para man ter o rit mo ne ces sá rio 
às obras das eclu sas, uma do ta ção de 109 mi lhões de
re a is. No en tan to, fo ram gas tos ape nas 18 mi lhões. Para 
este ano, o Go ver no fez cons tar em sua pro pos ta or ça -
men tá ria ape nas 100 mi lhões. A pro pó si to: to dos os
anos é a Ban ca da fe de ral do Pará ou é a Ban ca da da
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Re gião Nor te que co lo ca re cur sos para as eclu sas de
Tu cu ruí, mas no ano pas sa do o aper to na vo ta ção do
Orça men to de 2001 foi tão gran de que, pela pri me i ra
vez, o Go ver no co lo cou 100 mi lhões e os Par la men ta -
res re du zi ram es ses re cur sos para R$90 mi lhões. Ain da 
as sim, o Go ver no está fa lan do em cor tes.

Essa ten ta ti va do Go ver no de ir le van do em
fogo len to o sis te ma de trans po si ção de des ní vel do
Tu cu ruí trará re sul ta dos de sas tro sos. Ha ve rá cus tos
adi ci o na is de cor ren tes da des mo bi li za ção se gui da de 
re mo bi li za ção fu tu ra, da ma nu ten ção e guar da e da
oci o si da de das ins ta la ções já im plan ta das, da per da
de ser vi ços de es ca va ções e ter ra pla na gem já exe -
cu tados no ca nal in ter me diá rio e nas eclu sas e per da
de si ner gia cri a da pela si mul ta ne i da de das obras da
hi dro e lé tri ca da trans po si ção.

Por tan to, Sr. Pre si den te, o atra so que está sen -
do im pos to à cons tru ção das eclu sas de Tu ru cuí é
uma ir res pon sa bi li da de des te Go ver no. E digo mais:
essa ati tu de traz em seu bojo uma ile ga li da de fla gran -
te. O Có di go de Águas, em vi gor des de 1934, exi ge
que o res pon sá vel pelo bar ra men to de um rio na ve gá -
vel res ta be le ça as suas con di ções ori gi na is, in clu si ve
em re la ção à sua fa u na. Ba se a do nes se ar gu men to, a 
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, Se ção Pará, e o
Con se lho Re gi o nal de Enge nha ria e Arqui te tu ra, tam -
bém do meu Esta do, in gres sa ram com uma re pre sen -
ta ção jun to ao Mi nis té rio Pú bli co con tra as Cen tra is
Elé tri cas do Nor te do Bra sil bus can do obri gar o Go -
ver no a con clu ir as obras das eclu sas da Hi dre lé tri ca
de Tu cu ruí no mes mo pra zo da du pli ca ção da usi na,
pre vis ta para 2002. 

A ar gu men ta ção uti li za da por es sas en ti da des
na re pre sen ta ção jun to ao Mi nis té rio Pú bli co con tra a
Ele tro nor te – ar gu men ta ção com a qual con cor do in -
te i ra men te – está ba se a da no Có di go de Águas, con -
si de ra que o uso das águas pú bli cas não pode pre ju -
di car a na ve ga ção. 

Sei que a cul pa não é da Ele tro nor te. A cul pa é
do Go ver no Fer nan do Hen ri que, mas não há con tra
quem re pre sen tar se não con tra quem está res pon sá -
vel pela exe cu ção da hi dre lé tri ca, que, no caso, é a
Ele tro nor te.

Tam bém uma por ta ria da an ti ga Su de pe, hoje
en cam pa da pelo Iba ma, de ter mi na a obri ga to ri e da de
de se cons tru ir uma es ca da ria na bar ra gem para a su -
bi da dos pe i xes à mon tan te do rio à épo ca da de so va,
o que ocor re ape nas nas ca be ce i ras do rio. Por tan to,
o Go ver no, além de es tar atra pa lhan do o de sen vol vi -
men to da re gião ao re tar dar a exe cu ção do pro je to
que per mi ti rá a na ve ga ção e o es co a men to da pro du -

ção agrí co la, só para ci tar um exem plo, está tam bém
co me ten do um cri me am bi en tal – um pés si mo exem -
plo. É a ve lha prá ti ca au to ri tá ria do ”faça o que man do, 
mas não faça o que eu faço“. 

É de sig ni fi ca ti va im por tân cia essa re pre sen ta -
ção fe i ta pela OAB e pelo CREA do Pará. É a so ci e da -
de ci vil co bran do dos go ver nan tes aqui lo que é cor re -
to e de di re i to. Espe ra mos que o Mi nis té rio Pú bli co,
que tem pro cu ra do ou vir as au to ri da des do Po der
Exe cu ti vo es ta du al e fe de ral, não de mo re a de ci dir
so bre o aju i za men to da ação con tra a Ele tro nor te.

É pre ci so tam bém, Sr. Pre si den te, que haja
pres são des ta Casa para que o Go ver no não ve nha a
con tin gen ci ar os re cur sos alo ca dos no Orça men to
Ge ral da União para 2001 para que as obras da Hi dro -
via Ara gua ia-Tocantins, es pe ci al men te para a con clu -
são das re clu sas de Tu cu ruí, além de alo car mais re -
cur sos, pos si bi li tan do que, de fato, se con clua a obra
no mes mo pra zo em que se pre ten de con clu ir a se -
gun da eta pa de Tu cu ruí.

Para fi na li zar, co mu ni co que es tou apre sen tan -
do um re que ri men to de in for ma ções ao Mi nis tro dos
Trans por tes com o ob je ti vo de co nhe cer o cro no gra -
ma atu al para re a li za ção da obra das eclu sas de Tu -
cu ruí e men su rar a pri o ri da de que o Go ver no pre ten -
de dar da qui para fren te ao as sun to. Além dis so, que -
ro sa ber com exa ti dão o que já foi gas to e o que se
pro je ta gas tar para a sua con clu são.

Acre di to, Srs. Se na do res, que pre ci sa mos unir for -
ças para evi tar um de sas tro so adi a men to da im plan ta -
ção do cor re dor Ara gua ia-Tocantins, o que tra rá da no -
sas con se qüên ci as à eco no mia e ao de sen vol vi men to
da Re gião Cen tro-Oeste e da Ama zô nia Ori en tal.

Faço um es pe ci al ape lo à Ban ca da do Pará no
Con gres so Na ci o nal. Mas não só à ban ca da do Pará,
pois a hi dro via Ara gua ia-Tocantins aten de in te res ses
de qua tro Esta dos bra si le i ros – Pará, Go iás, Mato
Gros so e To can tins – e une três gran des rios da na -
ção – o Rio das Mor tes, o Rio Ara gua ia e o To can tins
–, per mi tin do o trans por te de toda a pro du ção agrí co -
la do Cen tro-Oeste bra si le i ro.

Por tan to, é ne ces sá ria am pla mo bi li za ção em
fa vor da do ta ção or ça men tá ria, exi gin do-se uma
condução téc ni ca e eco no mi ca men te sé ria da im -
plan ta ção do sis te ma de trans po si ção do des ní vel de 
Tu cu ruí. Essa obra é de es sen ci al im por tân cia para a
nos sa re gião e para o nos so país.

Para di ri mir to das as dú vi das so bre a ma té ria,
que ro que o Go ver no in for me de ma ne i ra cla ra ao
Con gres so Na ci o nal e à so ci e da de as se guin tes
ques tões.
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Sr. Pre si den te,
Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, com base 

no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
nos art. 215, I, a e 216 do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, que, ou vi da a Mesa,
se jam so li ci ta das ao Mi nis tro dos Trans por -
tes Eli seu Le mos Pa di lha as se guin tes in for -
ma ções so bre a cons tru ção das eclu sas de
Tu cu ruí: 

1) Qual foi o cus to, em dó lar, pre vis to
para a cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí e
seus ca na is à épo ca da ela bo ra ção do pro -
je to ori gi nal, quan do ain da es ta va em cons -
tru ção a pri me i ra fase da hi dre lé tri ca de Tu -
cu ruí? Qu e ro que o Go ver no con fir me se o
va lor pre vis to era de US$45 mi lhões e hoje,
devi do aos atra sos e às ir res pon sa bi li da des, es -
ta mos che gan do ao cus to de US$200 mi lhões. 

2) Por que as eclu sas de Tu cu ruí não
fo ram cons tru í das jun to com a obra da usi na 
hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, como ini ci al men te
pre vis to?

3) Qu an to foi gas to para man ter o fe -
cha men to das com por tas du ran te o pe río do
da não-construção das eclu sas e na cons -
tru ção da pa re de de con cre to que subs ti tu iu 
o fe cha men to mó vel das com por tas em fun -
ção do seu des gas te? Se na dor Jef fer son
Pé res, che gou-se ao ab sur do de, de vi do ao
des gas te das com por tas pre vis tas para se -
rem re ti ra das na con clu são das eclu sas,
cons tru ir uma pa re de de con cre to de mais
de dois me tros de ex ten são, que será que -
bra da no mo men to em que as eclu sas fo -
rem fe i tas.

Em re la ção ao cro no gra ma de exe cu ção 
da obra de cons tru ção das eclu sas de Tu cu -
ruí, so li ci ta-se in for ma ções de ta lha das so bre: 

4) Qual o cro no gra ma ini ci al de exe -
cu ção da obra e os cus tos to ta is pre vis tos,
con si de ran do que des de o ano de 1996 fo -
ram alo ca dos re cur sos no Orça men to Ge ral
da União para esse fim? Quem alo cou es -
ses re cur sos foi a Ban ca da do Pará e não o
Go ver no Fe de ral. Pela pri me i ra vez, o Go -
ver no Fe de ral está in je tan do re cur sos pró -
pri os, mes mo após pro mes sa do Pre si den -
te, fe i ta em pa lan que, em 1998, e não cum -
pri da até hoje.

– Qual é o cro no gra ma atu al para a
exe cu ção da obra?

– Em que fase está a exe cu ção da
obra e quan to tem po fal ta, de fato, para o
seu tér mi no? 

– Qu an to foi gas to na exe cu ção da
obra, des de o seu iní cio até o ano de 2000?
Dis cri mi nar ano a ano.

– Qu an to será ne ces sá rio para a sua
con clu são? 

Qu e ro, tam bém, que se jam iden ti fi ca das 
as em pre sas con tra ta das para a exe cu ção da
obra das eclu sas de Tu cu ruí e que me seja
en vi a da có pia da ín te gra dos con tra tos. 

Como o Go ver no é obri ga do a res pon der a
esta Casa, po de re mos di ri mir to das as dú vi das e
mos trar à opi nião pú bli ca que o Go ver no está es -
con den do a ver da de e não está cum prin do os seus
com pro mis sos. Espe ra mos, des sa for ma, for çar o
Go ver no a alo car mais re cur sos, ace le rar a obra
para que ela seja con clu í da jun ta men te com a se -
gun da fase da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. 

Em pró xi ma ses são, tra ta rei de as sun to re la ci o -
na do a esse, a pri va ti za ção da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, 
tam bém li ga do à ques tão da hi dro via Ara gua -
ia-Tocantins. 

Era essa a ma ni fes ta ção que de se ja va fa zer.
Agra de ço à Pre si dên cia pela to le rân cia do tem po ul -
tra pas sa do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº, DE 2001
(Do Sr. Se na dor Ade mir Andra de)

So li ci ta in for ma ções ao Mi nis tro dos Trans -
por tes, so bre a cons tru ção das Eclu sas de Tu cu ruí.

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, com base no art. 50, § 2º, da

Cons ti tu i ção Fe de ral e nos arts. 215, I, a e 216 do Re gi men to Inter -

no do Se na do Fe de ral, que, ou vi da a Mesa, se jam so li ci ta das ao

Mi nis tro dos Trans por tes, Eli seu Le mos Pa di lha, as se guin tes in for -

ma ções so bre a cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí:

1) Qual foi o cus to, em dó lar, pre vis to para a cons tru ção das

eclu sas de Tu cu ruí e seus ca na is quan do da ela bo ra ção do pro je to

ori gi nal, quan do ain da es ta va em cons tru ção a pri me i ra fase da

Usi na Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí?

2) Por que as eclu sas de Tu cu ruí não fo ram cons tru í das jun to 

com a obra da Usi na Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, como ini ci al men te

pre vis to?

Fe ve re i ro  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 3 00277

    71JAN/FEV 2001 ANAIS DO SENADO NACIONAL 



3) Qu an to foi gas to: a) para man ter o fe cha men to das com -

por tas du ran te o pe río do da não cons tru ção das eclu sas? b) na

cons tru ção da pa re de de con cre to que subs ti tu iu o fe cha men to mó -

vel das com por tas, em fun ção do seu des gas te?

4) Em re la ção ao cro no gra ma de exe cu ção da obra de cons -

tru ção das eclu sas de Tu cu ruí, so li ci ta-se in for ma ções de ta lha das

so bre:

_ Qual o cro no gra ma ini ci al de exe cu ção da obra e os cus tos 

to ta is pre vis tos, con si de ran do que des de o ano de 1996 fo ram alo -

ca dos re cur sos no Orça men to Ge ral da União para este fim?

_ Qual é o cro no gra ma atu al para a exe cu ção da obra?

_ Em que fase está a exe cu ção da obra e quan to tem po fal ta, 

de fato, para o seu tér mi no?

_ Qu an to foi gas to na exe cu ção da obra, des de o seu iní cio

até o ano de 2000? Dis cri mi nar ano a ano.

_ Qu an to será ne ces sá rio para a sua con clu são?

5) Iden ti fi car a(s) em pre sa(s) con tra ta da(s) para a exe cu ção

da obra das eclu sas de Tu cu ruí? Envi ar có pia da ín te gra do(s) con -

tra to(s).

Jus ti fi ca ção

A hi dro via ”Ara gua ia To can tins“ é uma obra de gran de im -

por tân cia para o de sen vol vi men to do País, es pe ci al men te para as

re giões Nor te e Cen tro-Oeste.

Qu an do ain da es ta va em cons tru ção a hi dre lé tri ca de Tu cu -

ruí, foi pla ne ja do tam bém a cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí. Na -

que la épo ca a obra re pre sen ta va um va lor mu i to me nor do que hoje 

re pre sen ta a sua cons tru ção. Po rém, o Go ver no re a li zou a cons tru -

ção da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí aten den do, prin ci pal men te, aos in te -

res ses das in dús tri as de ele tro in ten si vo e aos gran des pro je tos ins -

ta la dos na re gião, aban do nan do, na que le mo men to, a cons tru ção

da hi dro via e das eclu sas, des con si de ran do a sua im por tân cia es -

tra té gi ca para o nos so de sen vol vi men to.

O atra so na cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí tem ge ra do

cus tos adi ci o na is e des per dí cio do di nhe i ro pú bli co. Só para to mar

como exem plo, há 5 anos foi fe i ta uma bar re i ra de con cre to, com

cus tos al tís si mos, para con ter as águas do rio, con si de ran do que

as com por tas já es ta vam de te ri o ra das. Com a cons tru ção das eclu -

sas essa bar re i ra será des tru í da.

Os su ces si vos atra sos no cro no gra ma de cons tru ção das

eclu sas de Tu cu ruí, além de re tar dar os be ne fí ci os que a obra pos -

si bi li ta rá ao País, re pre sen ta um au men to de cus tos para sua cons -

tru ção, so bre tu do por se guir rit mo des com pas sa do em re la ção a

cons tru ção da se gun da fase da Usi na Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí.

Em que pese as pro mes sas do go ver no fe de ral de con clu ir

as eclu sas no mes mo tem po em que se con clua a se gun da eta pa

da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, in clu si ve pro mes sas fe i tas em pa lan que

pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so no pe río do da re e le i -

ção, o cro no gra ma de de sem bol so para a re a li za ção da obra vem

so fren do atra sos bru ta is e nes te ano de 2000 a obra per ma ne ceu

pra ti ca men te pa ra li sa da. Os re cur sos pre vis tos no Orça men to para 

2001, de 100 mi lhões de re a is, re pre sen ta o va lor que foi pre vis to

para o ano de 2000, que não foi li be ra do.

Por tan to, o pre sen te pe di do de in for ma ção tem como ob je ti -

vo, além de sa ber o que já foi gas to e o que se pre ten de gas tar com

a obra, co nhe cer o cro no gra ma atu al para sua re a li za ção e men su -

rar a pri o ri da de que o go ver no pre ten de dar da qui para a fren te.

Sala das Ses sões, Se na dor Ade mir Andra de.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 3, DE 2001

Re que i ro, na for ma re gi men tal, a apro va ção de
mo ção de pe sar pela mor te do Pre fe i to Mu ni ci pal de
Se na dor Gu i o mard, Acre, Ma no el Go mes So cor ro da
Sil va, ocor ri da na úl ti ma quar ta-feira.

Re que i ro, ain da, que seja dada ciên cia des sa
ma ni fes ta ção do Se na do Fe de ral à fa mí lia do ex tin to
e à co mu ni da de en lu ta da, por meio de seus re pre sen -
tan tes na Câ ma ra Mu ni ci pal de Se na dor Gu i o mard.

Sala das Ses sões, 2 de fe ve re i ro de 2001. – Se -
na dor Na bor Ju ni or.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Em vo -
ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or
para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Srs. Se na do -
res, é com gran de pe sar que re gis tro, da tri bu na do
Se na do Fe de ral, o fa le ci men to do Pre fe i to Ma no el
Go mes So cor ro da Sil va, ocor ri do na úl ti ma quar -
ta-feira, dia 31 de ja ne i ro, em sua ci da de, Se na dor
Gu i o mard, no Acre.

Ma no el Go mes, nome pelo qual era par ti cu lar -
men te co nhe ci do por to dos os seus mu ní ci pes, exer -
ceu o pri me i ro man da to de Pre fe i to até o dia 31 de de -
zem bro úl ti mo, e, logo em se gui da, as su miu o se gun -
do man da to, em de cor rên cia da sua re e le i ção para
aque le car go. E o fato de ter sido re e le i to Pre fe i to de
um im por tan te mu ni cí pio do meu Esta do, dis tan te 25
qui lô me tros da ca pi tal, Rio Bran co, de mons tra o re co -
nhe ci men to e a apro va ção ao seu de sem pe nho no
car go, no pe río do de 1997 a 2000.
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Ma no el Go mes So cor ro da Sil va era ad vo ga do
mi li tan te no Mu ni cí pio de Se na dor Gu i o mard. Ho mem 
de ín do le to tal men te afe i ta ao diá lo go, tran qüi lo, não
ti nha ini mi gos po lí ti cos; em toda a sua vida, de di -
cou-se, ba si ca men te, à sua pro fis são de ad vo ga do e
às suas res pon sa bi li da des como Pre fe i to de Se na dor
Gu i o mard, sem pre ju í zo de ser um ex tre ma do che fe
de fa mí lia. 

Por isso, to dos la men ta mos vê-lo, de re pen te,
co lhi do – ain da re la ti va men te moço – pelo ful mi nan te
in far to do mi o cár dio, que oca si o nou o seu óbi to. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro de i xar con sig na das as mi nhas sen ti das con do -
lên ci as à fa mí lia en lu ta da, ao povo ge ne ro so de Se -
na dor Gu i o mard e a to dos aque les que des fru ta vam
do con ví vio e da ami za de do Pre fe i to Ma no el Go mes
So cor ro da Sil va. E, em res pe i to a seu ta len to e sua
de di ca ção às ca u sas do povo, re que ri à Mesa que
fos se con sig na do nos Ana is do Se na do Fe de ral um
voto de pro fun do pe sar por esse in fa us to acon te ci -
men to e que fos sem trans mi ti dos à fa mí lia en lu ta da e
ao povo de Se na dor Gu i o mard, por in ter mé dio da Câ -
ma ra Mu ni ci pal, os sen ti men tos de pe sar do Se na do
Fe de ral.

O Sr. Jú lio Edu ar do (Blo co/PV – AC) – Per mi te
V. Exª um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce -
do o apar te ao no bre Se na dor Jú lio Edu ar do, com
mu i to pra zer.

O Sr. Jú lio Edu ar do (Blo co/PV – AC) – Agra de -
ço pela sua con si de ra ção, Se na dor Na bor Jú ni or. O
Pre fe i to Ma no el Go mes que, com sua re e le i ção, com -
pro vou sua ace i ta ção po pu lar, vis to que não exis te
ates ta do ma i or do que esse, sem pre teve uma con du -
ta po lí ti ca se re na. Le vou o de sen vol vi men to a Se na -
dor Gu i o mard e teve uma in ser ção po pu lar mu i to
gran de. Foi nos so par ce i ro na Fren te Po pu lar do Acre
no seu pri me i ro man da to, o que foi mu i to im por tan te
para que o nos so pro je to ca mi nhas se e cres ces se no
Esta do. Mes mo que es ti ves se em São Pa u lo, na por ta 
do Incor, o epi só dio não te ria ou tro des fe cho. E essa
si tu a ção é de cor rên cia de uma his tó ria tris te men te
ama zô ni ca, o fato de ser por ta dor de cir ro se he pá ti ca, 
de vi do à he pa ti te B, do en ça en dê mi ca no nos so Nor -
te. A cir ro se, por to das as al te ra ções que ca u sa, leva
a uma ins ta bi li da de cir cu la tó ria que faz com que os
por ta do res des sa do en ça fi quem mais sen sí ve is às
al te ra ções mi o cár di cas e, por tan to, can di da tos mais
pro vá ve is ao in far to. Esses fa to res ser vi ram para que
esta do en ça en dê mi ca, a he pa ti te, le vas se pre co ce -
men te uma pes soa com qua li fi ca ção pro fis si o nal hon -

ra da, uma im por tan te ace i ta ção po pu lar – ra zão de
sua car re i ra po lí ti ca –, aos pa ta ma res su pe ri o res do
Uni ver so. So li da ri zo-me, por tan to, com a ma ni fes ta -
ção de pe sar de V. Exª, re a fir man do que o Esta do do
Acre per de um po lí ti co se re no, que cer ta men te te ria
um gran de fu tu ro. Po rém, seu exem plo ser vi rá para a
clas se po lí ti ca lo cal. Mu i to obri ga do.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Agra de -
ço a in ter fe rên cia de V. Exª no meu mo des to pro nun ci -
a men to, para em pres tar a sua so li da ri e da de, o seu
pe sar, pelo pre ma tu ro fa le ci men to do Pre fe i to Ma no el 
da Go mes da Sil va, que in te gra va os qua dros do Par -
ti do da Fren te Li be ral e tam bém a co li ga ção MDA –
Mo vi men to De mo crá ti co Acre a no, ban de i ra hoje le -
van ta da em con jun to por meu meu Par ti do, o PMDB,
pelo PPB e pelo PFL.

Fica, en tão, aqui, Sr. Pre si den te, o re gis tro do fa -
le ci men to do Pre fe i to do Mu ni cí pio de Se na dor Gu i o -
mard, no Esta do do Acre, Ma no el Go mes So cor ro da
Sil va.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Em vo ta -

ção o re que ri men to.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que apro vam o re -

que ri men to que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A Mesa pro vi den ci a rá o en vio do voto de pe sar

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 Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 4, DE 2001

Re que ro nos ter mos do dis pos to no art. 218 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, Vo tos de Pe -
sar pelo fa le ci men to do ex-Prefeito do Mu ni cí pio de
Tar ta ru gal zi nho, no Esta do do Ama pá, Se nhor Ade li -
no Gur jão, ocor ri do no dia 20 de ja ne i ro úl ti mo.

Sala das Ses sões, 2 de fe ve re i ro de 2001. – Se -
na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, a Mesa cum pri rá a

de li be ra ção do Ple ná rio.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

Fe ve re i ro  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 3 00279

    73JAN/FEV 2001 ANAIS DO SENADO NACIONAL 



É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 5, DE 2001

So li ci ta in for ma ções ao Mi nis tro
dos Trans por tes, so bre a cons tru ção das
eclu sas de Tu cu ruí.

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, com base no

art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e nos arts. 215,
I, a e 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
que, ou vi da a Mesa, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro dos 
Trans por tes, Eli seu Le mos Pa di lha, as se guin tes in for -
ma ções so bre a cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí:

1) Qual foi o cus to, em dó lar, pre vis to para a
cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí e seus ca na is
quan do da ela bo ra ção do pro je to ori gi nal, quan do
ain da es ta va em cons tru ção a pri me i ra fase da Usi na
Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí?

2) Por que as eclu sas de Tu cu ruí não fo ram
cons tru í das jun to com a obra da Usi na Hi dre lé tri ca de
Tu cu ruí, como ini ci al men te pre vis to?

3) Qu an to foi gas to: a) para man ter o fe cha men to
das com por tas du ran te o pe río do da não-construção
das eclu sas? b) na cons tru ção da pa re de de con cre to 
que subs ti tu iu o fe cha men to mó vel das com por tas,
em fun ção do seu des gas te?

4) Em re la ção ao cro no gra ma de exe cu ção da
obra de cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí, so li ci -
ta-se in for ma ções de ta lha das so bre:

– Qual o cro no gra ma ini ci al de exe cu ção da
obra e os cus tos to ta is pre vis tos, con si de ran do que
des de o ano de 1996 fo ram alo ca dos re cur sos no
Orça men to Ge ral da União para este fim?

– Qual é o cro no gra ma atu al para a exe cu ção da 
obra?

– Em que fase está a exe cu ção da obra e quan to 
tem po fal ta, de fato, para o seu tér mi no?

– Qu an to foi gas to na exe cu ção da obra, des de
o seu iní cio até o ano de 2000? Dis cri mi nar ano a ano.

– Qu an to será ne ces sá rio para a sua con clu são?
5) Iden ti fi car a(s) em pre sa(s) con tra ta da(s) para 

a exe cu ção da obra das eclu sas de Tu cu ruí. Envi ar
có pia da ín te gra do(s) con tra to(s).

Jus ti fi ca ção

A hi dro via “Ara gua ia–To can tins” é uma obra de
gran de im por tân cia para o de sen vol vi men to do País,
es pe ci al men te para as re giões Nor te e Cen tro-Oeste.

Qu an do ain da es ta va em cons tru ção a hi dre lé -
tri ca de Tu cu ruí, foi pla ne ja do tam bém a cons tru ção

das eclu sas de Tu cu ruí. Na que la épo ca a obra re pre -
sen ta va um va lor mu i to me nor do que hoje re pre sen ta 
a sua cons tru ção. Po rém, o Go ver no re a li zou a cons -
tru ção da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí aten den do, prin ci -
pal men te, aos in te res ses das in dús tri as de ele tro in -
ten si vo e aos gran des pro je tos ins ta la dos na re gião,
aban do nan do, na que le mo men to, a cons tru ção da hi -
dro via e das eclu sas, des con si de ran do a sua im por -
tân cia es tra té gi ca para o nos so de sen vol vi men to.

O atra so na cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí
tem ge ra do cus tos adi ci o na is e des per dí cio do di nhe i -
ro pú bli co. Só para to mar como exem plo, há 5 anos foi
fe i ta uma bar re i ra de con cre to, com cus tos al tís si mos, 
para con ter as águas do rio, con si de ran do que as
com por tas já es ta vam de te ri o ra das. Com a cons tru -
ção das eclu sas essa bar re i ra será des tru í da.

Os su ces si vos atra sos no cro no gra ma de cons tru -
ção das eclu sas de Tu cu ruí, além de re tar dar os be ne fí -
ci os que a obra pos si bi li ta rá ao País, re pre sen ta um au -
men to de cus tos para sua cons tru ção, so bre tu do por
se guir rit mo des com pas sa do em re la ção à cons tru ção
da se gun da fase da Usi na Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí.

Em que pese as pro mes sas do Go ver no Fe de ral 
de con clu ir as eclu sas no mes mo tem po em que se
con clua a se gun da eta pa da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí,
in clu si ve pro mes sas fe i tas em pa lan que pelo Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so no pe río do da re e -
le i ção, o cro no gra ma de de sem bol so para a re a li za -
ção da obra vem so fren do atra sos bru ta is e nes te ano
de 2000 a obra per ma ne ceu pra ti ca men te pa ra li sa da. 
Os re cur sos pre vis tos no Orça men to para 2001, de
100 mi lhões de re a is, re pre sen ta o va lor que foi pre -
vis to para o ano de 2000, que não foi li be ra do.

Por tan to, o pre sen te pe di do de in for ma ção tem
como ob je ti vo, além de sa ber o que já foi gas to e o
que se pre ten de gas tar com a obra, co nhe cer o
cronogra ma atu al para sua re a li za ção e men su rar a
pri o ri da de que o Go ver no pre ten de dar da qui para a
fren te.

Sala das Ses sões, 2 de fe ve re i ro de 2001. – Se -
na dor Ade mir Andra de.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re -
que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci -
são, na for ma do Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pela or -
dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra ao no bre Se na -
dor Jú lio Edu ar do. S. Exª dis põe de vin te mi nu tos para 
o seu pro nun ci a men to.

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, in ves ti do da con -
di ção de Se na dor da Re pú bli ca, foi-me fa vo re ci da a
opor tu ni da de de, nes se pe río do de re ces so par la men -
tar, fa zer uma ver da de i ra ca ra va na por Esta dos das vá -
ri as re giões do nos so País, cum prin do o meu de ver
como re pre sen tan te do Par ti do Ver de no Se na do.

Essa ca ra va na per mi tiu-nos ma pe ar a si tu a ção
atu al do Par ti do Ver de, que con se guiu, nas úl ti mas
ele i ções mu ni ci pa is, am pli ar os vo tos ver des do País
em dez ve zes. O PV é ain da um Par ti do pe que no, de
gran des idéi as, e tem apre sen ta do um cres ci men to
que tem de ser ob ser va do, ad mi nis tra do, com vis tas a 
uma in ser ção cada vez ma i or na so ci e da de bra si le i ra, 
na par ti ci pa ção da dis cus são po lí ti ca do País. 

Tive a opor tu ni da de de, em to das as re giões,
ace i tar con vi tes para in fe liz men te pre sen ci ar uma sé -
rie de cri mes am bi en ta is co me ti dos sob vá ri as for mas 
e em vá ri os lu ga res – ci ta rei al guns exem plos a se -
guir. No en tan to, tam bém tive o gran de pra zer de vi si -
tar par la men ta res e pre fe i tos ele i tos pelo Par ti do Ver -
de. Por exem plo, fui à ci da de de Go iás Ve lho, onde ve -
re a do res ver des fo ram ele i tos e hoje são par ce i ros
con sis ten tes e com ba ti vos na luta para que esse mu -
ni cí pio go i a no re ce ba de fi ni ti va men te o tí tu lo de tom -
ba men to pelo pa tri mô nio da hu ma ni da de.

No cam po dos cri mes e pro ble mas am bi en ta is,
os exem plos que tra go se ini ci am por um mu ni cí pio do 
Rio Gran de do Nor te, o Mu ni cí pio de Ma cau, es pe ci fi -
ca men te a co mu ni da de de Di o go Lo pes. Nes sa re -
gião cos te i ra, um cri me am bi en tal de gran des pro por -
ções le van do-se em con ta as ca rac te rís ti cas pro du ti -
vas da re gião vem acon te cen do. Com ina cre di tá vel
ou sa dia, os de vas ta do res che ga ram ao pon to de fa -
zer uma que i ma da em seis hec ta res de man gue zal.
Já tí nha mos ob ser va do vá ri os ti pos de agres sões à
ve ge ta ção cos te i ra, mas nun ca ima gi na mos que pu -
des sem que i mar uma área de man gue zal, uma área
de pre ser va ção per ma nen te, onde, da das as suas ca -
rac te rís ti cas, não se ria viá vel pro je to de qual quer ou -
tra for ma de pro du ção.

Che gan do a Di o go Lo pes, tive o pra zer de co -
nhe cer o Pre fe i to de Ma cau, José Antô nio. Tra ta-se de 
um pre fe i to do PMDB que me im pres si o nou pela qua -
li da de de sua for ma ção pro fis si o nal e tam bém pela
sua in ser ção so ci al. Par ti ci pei, jun ta men te com o Pre -
fe i to José Antô nio, al guns ve re a do res e se cre tá ri os
mu ni ci pa is, de uma re u nião na qual dis cu ti mos a pos -
si bi li da de de uma ação con jun ta, am pla, su pra par ti -
dá ria, para con se guir o im pe di men to des se tipo de
ati tu de cri mi no sa – tra ta men to que to dos os ca sos li -
ga dos a agres sões ao meio am bi en te de ve ri am ter.

Essa não é uma in cum bên cia do Par ti do Ver de,
mas de toda a so ci e da de e de toda a clas se po lí ti ca.
Com esse con vi te re ce bi do, en quan to par ti ci pá va mos 
de uma re u nião da Exe cu ti va Na ci o nal do Par ti do Ver -
de em Na tal, para lá nos di ri gi mos a fim de re for çar o
po der lo cal nas suas ações. Assim tam bém foi fe i to
em vá ri as re giões do País. Nes sa área do Mu ni cí pio
de Ma cau, tam bém tive o pra zer de co nhe cer o tra ba -
lho do Pe. Antô nio Mu ri lo, que con se gue le var a so ci e -
da de a dis cus sões evo lu ti vas. Impres si o nou-me o ní -
vel de cons ciên cia que essa co mu ni da de ex tra ti vis ta,
pes que i ra, de mons trou na dis cus são que pro mo ve -
mos no lo cal. Pu de mos ve ri fi car, in loco, o tipo de
agres são ao meio am bi en te. E lá aca bei re ce ben do
um tí tu lo – tal vez não mu i to con di zen te com o car go
que ocu po – que me foi dado com mu i to ca ri nho pela
co mu ni da de: Se na dor Ca ran gue je i ro. 

Nes te mo men to, eu gos ta ria de re gis trar meu
agra de ci men to ao Dr. Ha mil ton Ca sa ra, atu al Su pe -
rin ten den te do Iba ma, que, de uma ma ne i ra pron ta e
ime di a ta, fez com que a fis ca li za ção da que le ór gão
agis se no Esta do do Rio Gran de do Nor te no sen ti do
de aju dar no em bar go e im pe dir que es ses cri mes
con ti nu as sem. Sei que o que acon te ceu no Mu ni cí pio
de Ma cau, in fe liz men te, não é um fato iso la do, mas
tenho cer te za de que to das as co mu ni da des or ga ni za -
das po de rão es tar mo ni to ran do o seu meio am bi ente e
re a li zan do ações para fa zer com que esse exem plo
se ir ra die.

Tra go esse exem plo da par ti ci pa ção que tive a
con vi te da co mu ni da de e onde pude, de al gu ma for -
ma, con tri bu ir. Espe ro que ele pos sa ser di fun di do
para que ou tras co mu ni da des se sin tam en co ra ja das
a par ti ci par da de fe sa do meio am bi en te.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te? 

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) –
Con ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – V. Exª es -
tá-se re fe rin do a um as sun to ine ren te ao meu Esta do
e ci tou uma agres são ao meio am bi en te. Eu gos ta ria
de sa ber, no con tra pon to, o que ad vi ria des sa que i -
ma da nos man gue za is. Por que, por trás dis so, deve
es tar um pro je to eco nô mi co, e, no equi lí brio de um
ecos sis te ma, te mos de le var em con si de ra ção que a
fi gu ra mais pro e mi nen te é o ho mem em si. É im por -
tan te, en tão, que se pro mo vam o equi lí brio eco ló gi co
e a pre ser va ção do meio am bi en te, le van do em con si -
de ra ção tam bém a ten ta ti va de sem pre me lho rar a
qua li da de de vida do povo nor des ti no.
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O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) –
Agra de ço a V. Exª pelo apar te. Te nho em mãos, in clu -
si ve, um re la tó rio da de vas ta ção do meio am bi en te
nas áre as das co mu ni da des de Di o go Lo pes e Bar re i -
ras, do cu men to esse que so li ci to à Mesa que seja
con si de ra do como lido e in clu í do nes te pro nun ci a -
men to. Essa pre o cu pa ção de V. Exª é a pre o cu pa ção
de to dos nós. Não so mos pre ser va ci o nis tas por si só.
Mas, nes te caso es pe cí fi co, te mos al gu mas con si de -
ra ções. Pri me i ra men te, a área de man gue zal é uma
área de pre ser va ção per ma nen te, sen do as sim, não
exis te ne nhum pro je to que pos sa ser mais im por tan te 
do que isso. 

Do que pude ob ser var, com o meu pou co co -
nhe ci men to so bre a re gião, no pró prio Mu ni cí pio exis -
tem ou tras áre as que po de ri am se di ar pro je tos como
o da car ci ni cul tu ra ou ou tros pro je tos im por tan tes
para a re gião. Até por que Ma cau foi um Mu ni cí pio de
des ta que na ci o nal na pro du ção sa li ne i ra – pro du ção
que está em de ca dên cia – e es sas áre as de sa li na
po de ri am, in clu si ve, ser uti li za das. Den tro do Mu ni cí -
pio iden ti fi ca mos ou tras áre as onde po de ri am acon te -
cer pro je tos como esse da car ci ni cul tu ra, mas não
pre ci sa ria ser numa área de man gue zal, como vi nha
acon te cen do. Nes te caso, fica aber ta uma dis cus são
que con si de ro fun da men tal.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – Per mi -
te-me V. Exª mais um apar te?

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) –
Pois não.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – V. Exª fa lou 
que a in dús tria sa li ne i ra está de ca den te, mas ela não
pode ser subs ti tu í da por uma ou tra ati vi da de eco nô -
mi ca por que o Bra sil in te i ro pres cin de do sal que é
pro du zi do no Rio Gran de do Nor te, úni co Esta do bra -
si le i ro que tem con di ções cli má ti cas e fa vo rá ve is para 
pro du zir toda a ne ces si da de do País. O man gue zal
não é um ecos sis te ma que es te ja em ex tin ção, ao
con trá rio, todo o nos so li to ral é be ne fi ci a do pe los
man gue za is, cons ti tu in do-se numa be le za a par te na
nos sa re gião. Mas acre di to, sim, que po de ria mu i to
bem ser ce di do um pou co dos man gue za is para a
prá ti ca de qual quer ati vi da de eco nô mi ca que pu des -
se me lho rar a ren da dos ha bi tan tes da re gião, sem
com pro me ter os man gue za is da nos sa ter ra.

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) –
Agra de ço a con tri bu i ção de V. Exª, mas ma ni fes to a
mi nha to tal dis cor dân cia com esse ar gu men to, vis to
que, por ser um sis te ma ex tre ma men te frá gil, a des -
tru i ção dos man gue za is é de di fí cil so lu ção.

Tra go ou tro exem plo im por tan te a esta Casa. Vi -
si tei, no Rio de Ja ne i ro, o ater ro sa ni tá rio de Gra ma -
cho, no Mu ni cí pio de Du que de Ca xi as, com ca pa ci -
da de pa ra130 hec ta res de lixo e que re ce be, por dia,
9 mil to ne la das de lixo pro du zi do pelo Esta do do Rio
de Ja ne i ro e pe las re giões afins que não têm ou tra
área pre pa ra da para esse des ti no. Co nhe ci a área e
as tec no lo gi as em pre ga das para ad mi nis trar o di fí cil
des ti no de re sí du os só li dos e pude iden ti fi car que
esse cri me am bi en tal con ti nu a do, que se ini ci ou em
1976, acon te ce às mar gens da Baía de Gu a na ba ra,
mar ge a da por dois rios im por tan tes da re gião. Uma
área des sa di men são e com a quan ti da de de lixo que
re ce be di a ri a men te já so freu fis su ra, o que po de ria,
na sua con ti nu i da de, im pe dir a de sem bo ca du ra des -
ses dois rios e ca u sar uma si tu a ção de ca la mi da de
para a re gião cir cun ja cen te. 

Vá ri os fo ram os pro to co los de in ten ção no sen ti -
do de de fi nir um li mi te para esse tipo de ação que vem 
sen do re a li za da nes se ater ro sa ni tá rio, mas tam bém
mu i tas tran sa ções vêm sen do ten ta das, de uma ma -
ne i ra que con si de ro in con se qüen te, no sen ti do da
pror ro ga ção des se pro ble ma. O pro ble ma do lixo é
um pro ble ma sé rio, com ple xo, que exi ge in ves ti men -
tos de me nor ou ma i or mon ta. Mas ape nas de i xar o
lixo lon ge dos olhos não é uma so lu ção, o pro ble ma
se agra va dia a dia. 

No Rio de Ja ne i ro, tam bém pude vi si tar a Com pa -
nhia Esta du al de Gás, onde fui re ce bi do pelo seu Di re -
tor Ma nu el Pino e o seu as ses sor Ola vo Ru fi no. Obser -
vei como vem sen do uti li za do, de for ma cada vez mais
am pli a da, o gás na tu ral. Te nho cer te za de que, den tro
dos mo de los de pro du ção ener gé ti ca que exis tem no
Bra sil e no mun do, o gás na tu ral é uma de suas for mas
me nos po lu en tes. E, no nos so País, há uma con di ção
de ex ce lên cia na pro du ção de gás na tu ral, mas, in fe liz -
men te, na sua imen sa ma i o ria, vem sen do só que i ma da 
na at mos fe ra. Fi quei fe liz em ver que te mos pro je tos que 
hoje ca mi nham no sen ti do de di mi nu ir a emis são de gás 
de efe i to es tu fa no nos so País. 

Par ti ci pei ain da da as si na tu ra do con vê nio en tre 
a Pe tro brás e o Go ver no do Rio de Ja ne i ro com o
objeti vo da pre ven ção e com ba te do va za men to de
óleo na Baía de Gu a na ba ra e ou tras re giões das pla -
ta for mas. 

Em São Pa u lo, tive a hon ra de par ti ci par do ani -
ver sá rio do Mu ni cí pio. Inclu si ve, de i xo aqui re gis tra do
o meu elo gio pela re cu pe ra ção dos lam piões do pá tio
do co lé gio, que ago ra fun ci o nam com gás na tu ral,
de mons tran do como a tra di ção pode es tar ali a da a
situa ções atu a is – for ma in te li gen te de ad mi nis trar os
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re cur sos ener gé ti cos. Com isso, agra de ço o con vi te
do Dr. Luís Awa zo, as ses sor da com pa nhia de gás lo -
cal, que me pro por ci o nou essa opor tu ni da de.

Em São Ber nar do do Cam po, São Pa u lo, par ti ci -
pei da pos se do Pre si den te Na ci o nal do Par ti do Ver -
de, Dr. Luiz Pen na, como as ses sor do pre fe i to. Tam -
bém par ti ci pei de uma re u nião com os par la men ta res
ver des pa u lis tas, que con se gui ram, na que le Esta do,
na úl ti ma ele i ção, um mi lhão de vo tos.

Em Belo Ho ri zon te, par ti ci pei do pri me i ro en -
con tro dos ver des de Mi nas Ge ra is, com a pre sen ça
de pre fe i tos e par la men ta res ele i tos. Dis cu ti mos for -
ma de atu a ção con jun ta, de fi ni mos pro je tos am bi en -
ta is im por tan tes para a re gião e, com isso, am pli a mos 
a for ma ver de de agir e a atu a ção po lí ti ca. Com cer te -
za, hou ve uma tro ca que foi mu i to pro du ti va, para que, 
em Mi nas Ge ra is, tam bém, o Par ti do Ver de cres ça.

Trou xe exem plos que pude vi ven ci ar, ofe re ci dos
pela con di ção de es tar aqui, no Se na do da Re pú bli ca. 
Esses exem plos se to ri a is são im por tan tes para ima -
gi nar mos a si tu a ção do País como um todo. 

Em to das as re giões por onde an dei, por meio
de con ver sas, dis cus sões com pes so as dos mais va -
ri a dos ní ve is so ci a is, pude ob ser var uma so ci e da de
que se sen te um pou co órfã de clas se po lí ti ca. Mais
do que eu gos ta ria, fui cha ma do para opi nar e con ver -
sar so bre a si tu a ção da dis pu ta pela Pre si dên cia no
Se na do Fe de ral. A so ci e da de sen te-se órfã por que
não pode par ti ci par do de ba te, vis to que pro gra mas
não fo ram apre sen ta dos, a dis pu ta acon te ce em ní vel
de acu sa ções mú tu as e, com isso, não se de fi ne uma
pla ta for ma, um per fil de quem se ria ide al para pre si dir 
o Se na do e o Con gres so Na ci o nal.

Essa dis cus são foi in clu si ve vi ven ci a da em re -
giões de cen tros ur ba nos e até em re giões ru ra is.
Nes se sen ti do, que ro aqui elo gi ar a ini ci a ti va do Blo co 
de Opo si ção nes ta Casa, que, de mons tran do com -
petên cia po lí ti ca e com pro mis so com a so ci e da de,
apre sen ta a can di da tu ra do Se na dor Jef fer son Pé -
res. S. Exª, além de ser de uma pes soa pre pa ra da,
qua li fi ca da para pre si dir esta Casa, apre sen ta uma
pla ta for ma. Essa era uma co bran ça que a so ci e da de
vi nha fa zen do e que o Blo co da Opo si ção con se guiu
em pre en der de ma ne i ra elo giá vel. Te nho cer te za de
que, as sim, os Par ti dos que com põem o Blo co da
Opo si ção re a fir mam, mais uma vez, o seu com pro -
mis so com a so ci e da de e com o povo que nos ele geu.

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha a di zer no mo -
men to. 

Mu i to obri ga do pela aten ção.

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

RELATÓRIO DA DEVASTAÇÃO AO 

MEIO AMBIENTE NA ÁREA DAS COMUNIDADES

 DE DIOGO LOPES E BARREIRAS

Obje ti vo:

O pre sen te re la tó rio visa apre sen tar a so ci e da de o pro ces -

so de de vas ta ção nos man gue za is de Di o go Lo pes, dis tri to do

Mu ni cí pio de Ma cau/RN, re i vin di car do Go ver no do Rio Gran de

do Nor te uma in ter ven ção dos ór gãos li ga dos à de fe sa do meio

am bi en te, mo bi li zar a co mu ni da de lo cal, para que se im pe ça de

uma vez por to das a des tru i ção des se ecos sis te ma vi tal para a

nos sa po pu la ção.

His tó ri co:

Mu ni cí pio de Ma cau

Con for me tra ba lho re a li za do pelo cen so de mo grá fi co de

1991 do Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca — IBGE, a

po pu la ção de Ma cau em 1990, era de 25.925 ha bi tan tes, sen do a 

ma i o ria (75,80%) re si den te na zona ur ba na e 24,20% na zona ru -

ral. Em 1996, o ín di ce ba i xou para 24.378 ha bi tan tes, pas san do os

re si den tes na zona ur ba na ao to tal de 76,20% e na zona ru ral

23,80%. Des ta po pu la ção, 11.893 são ho mens e 12.485 são mu lhe -

res, 48,78% e 51,22% res pec ti va men te (Con ta gem Po pu la ci o nal de

1996 _ IBGE). A sua den si da de de mo grá fi ca é de 34,66 ha bi tan -

tes/km
2 

e a po pu la ção mu ni ci pal apre sen ta um cres ci men to ne ga ti -

vo, ha ven do uma pre do mi nân cia de jo vens en tre 0 e 29 anos.

A base eco nô mi ca do mu ni cí pio é a ex plo ra ção do sal, além

da ex por ta ção des te pro du to in dus tri a li za do, é for ma da, tam bém

pela ex plo ra ção do pe tró leo e por ex ten sa área de man gue za is e li -

to ral, onde os pes ca do res de sen vol vem a pes ca de pe i xes, crus tá -

ce os e mo lus cos. Des te ecos sis te ma onde o man gue tem im por -

tân cia fun da men tal, re ti ram o seu sus ten to sem de pre da ções as

ma ris que i ras, pes ca do res de ca ran gue jos de pe i xes e de ou tras

es pé ci es, sen do be ne fi ci a das di re ta men te nes ta ati vi da de cen te -

nas de fa mí li as e in di re ta men te ou tros tan tos, po de mos afir mar que 

a ma i or base eco nô mi ca do dis tri to de Di o go Lo pes é a pes ca ar te -

sa nal, des ta can do-se as es pé ci es de vo a dor, sar di nhas, ta i nhas e

ou tros, ten do a ma i o ria des tas es pé ci es o man gue como seu ber -

çá rio na tu ral.

Ape sar des te po ten ci al não há uma po lí ti ca de de sen vol vi -

men to para este se tor. Os pes ca do res ar te sa na is en fren tam di ver -

sas di fi cul da des como: fal ta de in cen ti vo go ver na men tal (sub sí di os

e pro je tos), pes ca pre da tó ria, que exer ci da por pes ca do res e em -

pre sas de pes ca atin ge a re pro du ção das es pé ci es, áre as de pes ca 

pri va ti za das pe las em pre sas sa li ne i ras, agres sões ao me -

io-ambiente, fal ta de be ne fi ci a men to do pes ca do que o va lo ri ze e

mais re cen te men te o de sen fre a do in ves ti men to na car ci no cul tu ra
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que sem ne nhum cu i da do ao am bi en te vem ame a çan do as po pu la -

ções na ti vas e o seu meio de so bre vi vên cia.

A na tu re za da re gião cos te i ra do Rio Gran de do Nor te, es pe -

ci al men te no dis tri to de Di o go Lo pes, mu ni cí pio de Ma cau, vem ul ti -

ma men te so fren do in con tá ve is agres sões que com pro me tem todo

o ecos sis te ma ma ri nho e flu vi al da re gião, pois os man gue za is en -

tre cor ta do por bra ços de mar cons ti tui num ber çá rio na tu ral onde

ocor re a re pro du ção de inú me ras es pé ci es ma ri nhas, res pon sá ve is 

pelo sus ten to de cen te nas de fa mí li as que tem na ati vi da de pes -

que i ra e ma ris que i ra sua úni ca fon te de ren da.

A car ci no cul tu ra tem se cons ti tu í do nos úl ti mos anos no Rio

Gran de do Nor te como uma das ca de i as pro du ti vas de gran de va -

lor eco nô mi co e de in te res se re le van te no mer ca do in ter na ci o nal

oca si o nan do uma cor ri da de sen fre a da aos man gue za is de todo o

Esta do.

Sa be mos do que já ocor reu no li to ral ori en tal do RN, quan do 

pra ti ca men te to dos os man gue za is fo ram pri va ti za dos e in va di dos

por gru pos eco nô mi cos, cer ca dos e ex plo ra dos de for ma pre da tó -

ria pon do fim a ati vi da de pes que i ra. Como exem plo po de mos ci tar

a mor te dos ca ran gue jos de Can gua re ta ma e a ins ta la ção de qua -

se tre ze qui lô me tros de cer ca que im pe dem a en tra da de pes ca do -

res nos man gue za is. Ca ran gue jos e pes ca do res são ani ma is em

ex tin ção no Rio Gran de do Nor te.

Alguns gru pos in te res sa dos na car ci no cul tu ra ain da não

per ce be ram a im por tân cia da de fe sa do ecos sis te ma lo cal para a

pro te ção do seu pró prio in ves ti men to, e para sua con ti nu i da de fu tu ra.

Se des trói os man gues e rios não ha ve rá mais ca ma rão no fu tu ro.

Se não ve ja mos os fa tos:

a) Na área sa li ne i ra de So ra ya Ho nó rio, re cen te -

men te ar ren da da com o pro pó si to de cri a ção de ca ma -

rões, se gun do o pes ca dor Ma ri gil do Mon te ne gro foi jo -

ga do ma te ri al quí mi co nas gam bo as do rio tu ba rão que 

acar re tou na mor te de di ver sas es pé ci es de pe i xes, si -

ris e ma ris cos.

b) Na Ilha dos Ca va los, en cra va da den tro do

man gue zal, um gru po de tra ba lha do res li de ra dos por

Ero nil des Tor res da Sil va, , de vas tou e ate ou fogo nos

man gues, além de ha ver es ca va do va las, que se gun do

os cál cu los dos fis ca is do IBAMA a área atin gi da foi de

apro xi ma da men te 60.000 m2,  esta ação teve iní cio por

vol ta do mês de no vem bro, po rém por ser den tro do

man gue zal, a co mu ni da de só to mou co nhe ci men to no

dia 27 de de zem bro de 2000. Se gun do es ses mes mos

tra ba lha do res, o ser vi ço per ten ce a uma pes soa co -

nhe ci da como Chi co Go i a no.

c) O Sr. Se ve ri no Ra mos Vi e gas Pe re i ra re a li zou 

es ca va ções no seu ter re no, re ti ran do as du nas e par te

des ta are ia foi jo ga da no rio tu ba rão pró xi mo ao man -

gue zal.

d) Em Bar re i ras dis tri to de Ma cau/RN, está sen -

do re mo vi das du nas e se cons tru in do pa re dões de are -

ia para con ten ção de água do rio tu ba rão, os mes mos

se es ten dem pró xi mo ao man gue zal. Du ran te este pro -

ces so foi der ru ba do mais de 30 pés de co que i ros.

e) As pes so as fí si cas e ju rí di cas aqui ins ta la das

o fi ze ram sem li cen ça am bi en tal e os po de res cons ti tu í -

dos não exi gi ram dos mes mos ne nhum es tu do de im -

pac to am bi en tal.

De sen vol vi men to:

O que está ocor ren do no dis tri to de Di o go Lo pes, Mu ni cí -

pio de Ma cau/RN é um ver da de i ro des res pe i to à Cons ti tu i ção

Bra si le i ra, em ar ti go 225 que pre vê que “To dos têm di re i to ao

meio am bi en te eco lo gi ca men te equi li bra do, bem de uso co mum

do povo e es sen ci al à sa dia qua li da de de vida, im pon do-se ao

po der pú bli co e à co le ti vi da de o de ver de de fen dê-lo e pre ser -

vá-lo para os pre sen tes e fu tu ras ge ra ções”.

Os agres so res pa re cem não sa ber que “quem au to ri zar

ater ros em man gue za is, quem fi zer o trans por te de ma te ri a is para

os man gue za is, quem ocu par as du nas, re ti rar are i as, já cria uma

si tu a ção de pe ri go para es ses bens am bi en ta is. A Lei Fe de ral Nº

7.803/1989, dan do nova re da ção ao art. 15 da Lei N
º
 6.938/1981

quer pre ve nir o dano e pune es ses cri mes com dois a qua tro anos

de re clu são (Ma cha do, 1991).

Os de pre da do res dos man gue za is de Di o go Lo pes es tão

tam bém con fron tan do e des res pe i tan do o Pla no de De sen vol vi -

men to Sus ten tá vel do Rio Gran de do Nor te que ba se ia sua es tra té -

gia no con ce i to de de sen vol vi men to sus ten tá vel, en ten di do como

“o pro ces so de mu dan ça e ele va ção das opor tu ni da des so ci a is que 

com pa ti bi li ze, no tem po e no es pa ço, o cres ci men to eco nô mi co, a

con ser va ção dos re cur sos na tu ra is e do meio am bi en te e da eqüi -

da de so ci al”.

Além dis so es ses agres so res da na tu re za pas sa ram por

cima do art. 145 da Lei Orgâ ni ca do Mu ni cí pio de Ma cau que diz:

“To dos tem di re i to ao meio am bi en te eco lo gi ca men te equi li bra do e

es sen ci al à qua li da de de vida im pon do-se ao Po der Pú bli co e a co -

mu ni da de, o de ver de de fen dê-lo, har mo ni zan do-o ra ci o nal men te

com as ne ces si da des do de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co no mu -

ni cí pio”.

O que foi fe i to

– No dia 27 de de zem bro de 2000, a di re to ria da ADECODIL 

(Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Di o go Lo pes), fez

uma vi si ta no lo cal, de po is de re ce ber de nún ci as de pes ca do res de

que a área da Ilha dos Ca va los es ta va sen do de vas ta da. Foi cons ta -

ta do que re al men te a área ha via so fri do sé ria de vas ta ção se gui da

de que i ma das (Con for me fo tos em ane xo).

– No dia 28 de de zem bro de 2000 a Co lô nia de Pes ca do res de

Di o go Lo pes Z-41 de nun ci ou a agres são am bi en tal ao IDEMA/RN

(Insti tu to de De sen vol vi men to Eco nô mi co e Meio Ambi en te).
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– Ain da no dia 28 de de zem bro de 2000 a ADECODIL apre -

sen tou de nún ci as à Pro mo to ria Pú bli ca e à Se cre ta ria Mu ni ci pal do

Meio Ambi en te de Ma cau/RN.

– Pos te ri or à de nún cia, no dia 2 de ja ne i ro de 2001, uma co -

mi ti va de cer ca de 50 mo ra do res da co mu ni da de de Di o go Lo pes

es te ve na ilha para im pe dir a de vas ta ção que já es ta va em es tá gio

de es ca va ção de va las, quan do foi re gis tra do fo to gra fi ca men te a

agres são am bi en tal.

Em se gui da a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ma cau en vi ou um fis -

cal, que fez uma no ti fi ca ção de em bar go da obra para o tra ba lha dor 

res pon sá vel Ero nil des Tor res da Sil va.

No dia se guin te um fis cal do IBAMA de Mos so ró/RN com pa -

re ceu à re gião apli can do uma ad ver tên cia ver bal ao Ero nil des Tor -

res da Sil va.

No dia 10 de ja ne i ro de 2001 uma re pre sen ta ção da co mu ni -

da de, for ma da por 20 mem bros de nun ci ou a de vas ta ção na im -

pren sa, em es pe ci al ao Diá rio de Na tal  e Tri bu na do Nor te (Con -

for me ane xos). No mes mo dia essa re pre sen ta ção foi à De le ga cia

do Pa tri mô nio da União a fim de ob ter in for ma ções so bre a le ga li -

da de da área de vas ta da, apre sen tan do a mes ma de nún cia. Ain da

no mes mo dia a re pre sen ta ção foi ao IDEMA/RN, onde apre sen tou

as de nún ci as, so li ci tan do a esse ór gão que a re gião fos se trans for -

ma da em área de pre ser va ção am bi en tal. Em se gui da a co mis são

se di ri giu-se ao IBAMA, onde en tre gou um aba i xo-assinado da co -

mu ni da de re i vin di can do pro vi dên ci as ur gen tes para im pe dir a de -

vas ta ção da re gião e pre ser va ção da área.

No dia 13 de ja ne i ro de 2001 a co mu ni da de re ce beu a vi si ta

do se na dor Jú lio Edu ar do (PV/Acre), do pre fe i to mu ni ci pal José

Antô nio Me ne zes e de re pre sen tan tes da Câ ma ra Mu ni ci pal de Ma -

cau, que vi si ta ram a área com o ob je ti vo de pre sen ci ar a de vas ta -

ção. O Se na dor já to mou me di das ca bí ve is ao as sun to, se pro pon -

do a apre sen tar no Se na do a agres são am bi en tal que está ocor ren -

do na re gião.

O que que re mos:

Sen si bi li zar as au to ri da des com pe ten tes, IDEMA/IBAMA,

Pa tri mô nio da União, para que pos sam to mar me di das para ga -

ran tir a pre ser va ção da área; So li ci tar ao Mi nis té rio Pú bli co aber -

tu ra de um pro ces so con tra os agres so res do meio am bi en te;

– So li ci tar ao Go ver no do Esta do, atra vés do IDEMA, uma

ins pe ção am bi en tal nas em pre sas já ins ta la das na área e nas

obras que es tão em an da men to no lo cal;

– Ape lar à Assem bléia Le gis la ti va do Rio Gran de do Nor te

para que se crie uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to para in -

ves ti gar os da nos am bi en ta is aos man gue za is do Esta do, em es pe -

ci al, o ecos sis te ma de Di o go Lo pes;

– Sen si bi li zar a im pren sa e a Opi nião Pú bli ca para a im por -

tân cia da pre ser va ção do man gue e do ecos sis te ma;

– Que não se au to ri ze a cons tru ção de vi ve i ros de ca ma rões 

em áre as de man gue zal, quan do es ses im pli quem em des ma ta -

men to da ve ge ta ção de man gue;

– Que o de sen vol vi men to da car ci no cul tu ra no Esta do se dê

de for ma sus ten tá vel, res pe i tan do a na tu re za, obe de cen do aos

pre ce i tos da Agen da 21. Con for me o Pla no de De sen vol vi men to

Sus ten tá vel do RN “O de sen vol vi men to sus ten tá vel deve con tem -

plar o ho mem, em pri me i ro lu gar, suas con di ções de vida e re la -

ções so ci a is, que são a ra zão de ser do pla ne ja men to e da es tra té -

gia de de sen vol vi men to”.

Con clu são:

Com a mo bi li za ção de sen vol vi da pela co mu ni da de de Di o -

go Lo pes a de vas ta ção no man gue foi im pe di da, mes mo es tan do

evi den te que ou tros pro je tos es tão sen do de sen vol vi dos à mar -

gem da es tra da do dis tri to de Bar re i ras, com des tru i ção de du nas 

e ater ra men to do rio Tu ba rão para cons tru ção de pa re des de re -

ten ção de águas.

Mes mo com toda a fis ca li za ção da co mu ni da de o ris co da con -

ti nu a ção da de vas ta ção é emi nen te e pre o cu pan te, de vi do a área ser

de gran de ex ten são e de di fí cil aces so, além de ser uma área dis tan te

das se des nas qua is se lo ca li zam os ór gãos fis ca li za do res.

Com este re la tó rio a co mu ni da de de Di o go Lo pes e ad ja cên -

ci as es pe ram que os ór gãos com pe ten tes to mem me di das que pro -

i ba de fi ni ti va men te a de vas ta ção do man gue sob qual quer ale ga -

ção ou para qual quer fi na li da de.

Di o go Lo pes, 20 de ja ne i ro de 2001. _ Asso ci a ção de De -

senv. Co mum. De Di o go Lo pes _ ADECODIL.

Enti da des de apo io e so li da ri e da de a Co mu ni da de:

Co lô nia de Pes ca do res Z-41

Fun da ção A-man-gao

Esco la de Artis tas de Di o go Lo pes

Fun da ção de Assis tên cia So ci al Oscar Pa u li no

Esco la Esta du al Iso la da de Di o go Lo pes

Esco la Mu ni ci pal José Ri be i ro da Cos ta

Esco la Mu ni ci pal Lu zia Bo ni fá cio de Sou za

Esco la Mu ni ci pal Ma ria da Sa le te

Cen tro So ci al José Arão de San ta na

Ca pe la de São Fran cis co _ Pa ró quia de Ma cau

Asso ci a ção de Mu lhe res Lu i za Go mes

Co mis são de Jus ti ça e Paz

Du ran te o dis cur so do Sr. Jú lio Edu ar -
do, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – V. Exª
será aten di do.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti. S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
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dor.) – Sr. Pre si den te, ao lon go des ses dois anos de
man da to como Se na dor pelo Esta do de Ro ra i ma, te -
nho fe i to su ces si vas de nún ci as a res pe i to da atu a ção
de or ga ni za ções não-governamentais em todo o Bra -
sil, mais es pe ci fi ca men te na Ama zô nia e no Pan ta nal. 
Po rém, res sal to a in ten si da de com que al gu mas or ga -
ni za ções, de ma ne i ra mu i to es pe ci al, atu am em re la -
ção à ques tão das re ser vas in dí ge nas e eco ló gi cas
na Ama zô nia, a pon to de, em al guns Esta dos, como
no meu, áre as pre ten di das pela Fu nai atin gi rem 57%
da área do meu Esta do. 

As áre as des ti na das às re ser vas eco ló gi cas,
aos par ques am bi en ta is, par ques na ci o na is e ou tros,
com ple men tam esse qua dro, res tan do, por tan to, de
área li vre para o Esta do de Ro ra i ma ape nas 12% da
sua área ter ri to ri al. Não é di fe ren te no Ama zo nas, um
Esta do que tem 1 mi lhão e 600 mil qui lô me tros qua -
dra dos e que pos sui atu al men te 21% da sua área pre -
ten di da ape nas para re ser vas in dí ge nas, fora as re -
ser vas eco ló gi cas, am bi en ta is, etc. 

Na ver da de, se ob ser var mos sob uma luz isen ta 
essa ques tão, te mos que fa zer pelo me nos al guns co -
men tá ri os. Pri me i ro: o co man do des sas or ga ni za ções 
não-governamentais, que hoje do mi nam as ques tões
in dí ge na e am bi en tal no País, ten do à fren te o Gre en -
pe a ce, a WWF e ou tras sub si diá ri as na re gião, ca u sa
re al men te al gum es pan to. Po rém, mais do que nes sa
área eco ló gi ca, am bi en tal, in di ge nis ta, de re pen te,
como bra si le i ros, fi ca mos mu i to ad mi ra dos de ver
como os pa í ses que do mi nam o mun do, o cha ma do
G-7 – que nos seus pa í ses aca ba ram com o meio am -
bi en te – con ti nu am pro du zin do po lu i ção de ma ne i ra
as sus ta do ra, a pon to de pa í ses in dus tri a li za dos,
como os Esta dos Uni dos, não as si na rem e não exe -
cu ta rem as de ci sões da De cla ra ção de Kyo to. Mas, no 
Bra sil, de re pen te, vi ra ram os pa tro nos, os ben fe i to res 
e os ze lo sos guar diães das nos sas flo res tas, das nos -
sas re ser vas mi ne ra is e dos nos sos in dí ge nas. Não
vejo esse tipo de cu i da do com ou tros pro ble mas. De
re pen te, em um sis te ma fi nan ce i ro e de po der po lí ti co, 
nos qua is o úni co idi o ma é o in glês, es sas ins ti tu i ções
não-governamentais que rem fa zer com que os nos -
sos ín di os con ti nu em fa lan do o tu pi-guarani, o ma cu xi 
e o wa pi xa na, que não ser vem nem para eles mes -
mos se en ten de rem. 

E o mais gra ve, Sr. Pre si den te, além des sas ins -
ti tu i ções que co man dam ór gãos fe de ra is como a Fu -
nai e o Iba ma, fora des sas áre as ins ti tu ci o na is exis -
tem or ga ni za ções que es tão atu an do à sor rel fa, in clu -
si ve com pran do ter ras, con for me de nún ci as exis ten -
tes no Pará. Em Ro ra i ma, hou ve a cons ta ta ção de

que uma or ga ni za ção não-governamental, in ti tu la da
Ama zô nia, com prou, de pos se i ros e ri be i ri nhos, no
sul do meu Esta do, uma área equi va len te a 172 mil
hec ta res – pelo me nos é a área re gis tra da no car tó rio
do Ama zo nas. É in te res san te que eles com pra ram
ter ras em Ro ra i ma e fo ram re gis trá-las no Esta do do
Ama zo nas, fu gin do de qual quer tipo de con tro le dos
car tó ri os do Esta do de Ro ra i ma.

A Assem bléia Le gis la ti va do Esta do fez uma
CPI, cons ta tou es sas ir re gu la ri da des, de nun ci ou-as,
re co men dou pro vi dên ci as e até hoje ne nhu ma pro vi -
dên cia con cre ta foi de fato to ma da por par te do Mi nis -
té rio Pú bli co Fe de ral ou Esta du al.

Ano pas sa do, apre sen ta mos um re que ri men to
no qual so li ci tá va mos uma CPI das ONGs, jus ta men -
te para iden ti fi car ONGs sé ri as, que tra tam, por exem -
plo, da ques tão da cri an ça e do ai dé ti co e aque las que 
se in te res sam mu i to pela bi o di ver si da de da Ama zô nia, 
pe los mi ne ra is, pela água e que es tão ca mu fla das. 

Re ce bi, Sr. Pre si den te, do Pro mo tor de Jus ti ça
Subs ti tu to de Ro ra i ma, uma cor res pon dên cia de nun -
ci an do, cla ra men te, que, na re gião do Rio Ja pu e ri, a
Asso ci a ção Ama zô nia, ONG di ri gi da por um ar gen ti -
no e por um ita li a no, além dos 172 mil hec ta res que já
”com prou“ de pos se i ros, está for çan do os mo ra do res
que ain da não lhe ven de ram suas ter ras a sa í rem de lá.

Diz S. Sª:
Sr. Se na dor, 
Apraz-me cum pri men tar V. Exª, ao

tem po em que, co nhe cen do seu tra ba lho
em de fe sa dos in te res ses da Ama zô nia, em
es pe ci al do Esta do de Ro ra i ma, en ca mi nho
có pi as de de nún ci as de ri be i ri nhos no ti ci an -
do que a Asso ci a ção Ama zô nia vem in va -
din do ter ras de ou tros mo ra do res, bem
como pro i bin do o trá fe go de pes so as na re -
gião do Rio Ju a pe ri, im pe din do que os
mes mos pos sam ti rar o seu sus ten to da flo -
res ta e exer çam li vre men te a caça e a pes ca.

Na opor tu ni da de, in for mo que as re fe ri -
das de nún ci as ocor re ram por oca sião da Jor -
na da da Jus ti ça Iti ne ran te ao Ba i xo Rio Bran -
co, pe río do de 13 a 25 de no vem bro de 2000, 
e que já fo ram ex pe di dos ofí ci os so li ci tan do
pro vi dên ci as jun to à Pro cu ra do ria da Re pú bli -
ca e à Po lí cia Fe de ral no Esta do de Ro ra i ma.

Sen do o que se apre sen ta para o mo -
men to, apre sen to pro tes tos de alto apre ço e 
dis tin ta con si de ra ção.

Ri car do Fon ta nel la, Pro mo tor de Jus -
ti ça Subs ti tu to.
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S. Sª ane xa vá ri as de cla ra ções dos ri be i ri nhos
a res pe i to e, por fim, dá no tí cia de um ci da dão fran -
cês cha ma do Ce dric de Gi ra udy Du Grey, por ta dor
de vis to de tu ris ta e pas sa por te da Co mu ni da de Eu -
ro péia, que es ta ria fil man do na re gião com equi pa -
men to pro fis si o nal, com cer te za para ven der seu tra -
ba lho às te le vi sões eu ro péi as e nor te-americanas,
ti ran do, por tan to, de ma ne i ra pi ra ta, uma co i sa que
po de ria, in clu si ve, ren der di vi den dos para aque les
mo ra do res. 

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do o apar te ao Se na dor Jef fer son Pé res, com 
mu i to pra zer. 

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, qual é a ti tu la ri da de das
ter ras ocu pa das por essa ONG? V. Exª dis se que
essa or ga ni za ção te ria com pra do as ben fe i to ri as dos
pos se i ros. As ter ras es tão re gis tra das, no Incra, como 
pro pri e da de des sa ONG? Essas ter ras são de do mí -
nio des sa or ga ni za ção? O que a CPI re al men te apu -
rou? Essa ONG exer ce ati vi da de eco nô mi ca na área,
ou diz ape nas que a uti li za como re ser va am bi en tal?
Re al men te, não co nhe ço o pro ble ma em toda a sua
ex ten são e gos ta ria que V. Exª me es cla re ces se, por -
que isso nos pre o cu pa, a nós, do Ama zo nas, tan to
quan to aos ro ra i men ses.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se na dor Jef fer son Pé res, a CPI da Assem bléia Le -
gis la ti va do Esta do cons ta tou que essa or ga ni za ção
ape nas re gis trou os re ci bos de com pra das ter ras
num car tó rio no Ama zo nas, mas não o fez no Incra.
Por tan to, toda a ope ra ção foi fe i ta de ma ne i ra du vi do -
sa. Não há re gis tro cer to, por exem plo, da ori gem dos
re cur sos para a aqui si ção des sas ter ras, as sim como
a res pe i to da sua uti li za ção, que, se gun do a or ga ni za -
ção, se ria para a pre ser va ção do meio am bi en te. 

É de se ad mi rar, Sr. Se na dor, que, ten do o Iba -
ma vá ri as re ser vas eco ló gi cas am bi en ta is em Ro ra i -
ma, essa ins ti tu i ção ”com pre“ ter ras jus ta men te numa 
área in clu í da nos 12% que, como eu fa lei, res tam ao
Esta do, e, de pos se do seu re gis tro, es te ja co a gin do
os mo ra do res, ri be i ri nhos e ex tra ti vis tas, que não lhes 
ven de ram as suas ter ras.

Por tan to, essa de nún cia, fe i ta por um Pro mo tor
de Jus ti ça, é mu i to sé ria por que se, por um lado, es -
sas ins ti tu i ções for çam o Go ver no Fe de ral, por in ter -
mé dio da Fu nai, do Iba ma, etc, a fa zer gran des re ser -
vas, de ma ne i ra a ini bir qual quer tipo de de sen vol vi -
men to sus ten ta do na que la re gião, como está na

moda di zer, ago ra, pa ra le la men te, fa zem esse tipo de
ação ne fas ta. Há pou co tem po, li no jor nal que, de ma -
ne i ra se me lhan te, foi fe i ta a aqui si ção de uma gle ba
enor me no Pará, mas es tou, es pe ci fi ca men te, tra zen -
do a do cu men ta ção de uma au to ri da de com fé pú bli -
ca, um Pro mo tor de Jus ti ça Subs ti tu to do Esta do,
que, ao fa zer uma vi a gem da Jor na da da Jus ti ça Iti ne -
ran te, cons ta tou essa re a li da de. 

Ao re gis trar mais essa de nún cia no Se na do,
que ro pe dir ao Go ver no Fe de ral que tome pro vi dên ci -
as, por que, no âm bi to es ta du al, o Pro mo tor já está co -
me çan do a fa zê-lo. Como o Se na do re pre sen ta os
Esta dos e cu i da de lhes dar con di ções de se de fen der 
nes sas ações, in clu si ve no caso de en ti da des es tran -
ge i ras, é pre ci so que ins ta le mos a CPI das ONGs, o
que, in fe liz men te, não ocor reu no ano pas sa do, para
que se fa çam um raio x e um di ag nós ti co pre ci so, re -
gu la men tan do-se a ação des sas ins ti tu i ções no País. 

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) –
Com ple men tan do, con gra tu lo-me com V. Exª por ha -
ver re no va do o re que ri men to de cri a ção da CPI, por -
que está em tem po de se se pa rar o cha ma do joio do
tri go. Exis tem ONGs re al men te sé ri as, exis tem ONGs 
de pi ca re ta gem e exis tem ONGs a ser vi ço de in te res -
ses que não sa be mos qua is são. Cre io que a Co mis -
são Par la men tar de Inqué ri to ser vi rá para fa zer essa
se pa ra ção e isso será mu i to útil para todo o País, mas
prin ci pal men te para a nos sa Re gião. Pa ra béns pelo
seu novo re que ri men to.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Mu i to obri ga do, Se na dor.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te? 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do o apar te ao Se na dor Ade mir Andra de. 

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, en ten do que a ma i o ria das
ONGs que co nhe ce mos é for ma da por pes so as que
têm bons pro pó si tos e pre o cu pam-se com a dis tri bu i -
ção jus ta da ri que za mun di al e a pre ser va ção do meio 
am bi en te, me re cen do o nos so res pe i to e toda nos sa
con si de ra ção. Exce ções exis tem, é cla ro, mas, na sua 
ma i o ria, es sas en ti da des são al ta men te res pe i tá ve is.
No en tan to, acre di to que al gu ma de las co me tem ex -
ces sos quan to ao seu co nhe ci men to téc ni co a res pe i -
to de de ter mi na das ma té ri as, ou quan to a sua vi são
po lí ti ca, como, por exem plo, ocor re com as ONGs
que, hoje, ma ni fes tam-se con tra a im plan ta ção da hi -
dro via Ara gua ia/To can tins, ou o as fal ta men to da Tran -
sa ma zô ni ca e da Ro do via San ta rém/Cu i a bá, en tre
tan tas ou tras obras na Re gião Nor te, na nos sa Ama -
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zô ni a. Cre io que uma de ci são do Go ver no se ria uma
for ma mu i to mais sim ples e fá cil de re sol ver to dos
es ses pro ble mas. Pri me i ra men te, as ONGs de ve ri -
am tra ba lhar nes se sen ti do, por que, da for ma como
atu am, ter mi nam ten do con tra si toda a so ci e da de.
No mo men to em que uma or ga ni za ção
não-governamental, por me lho res pro pó si tos que
pos sa ter, se ma ni fes ta contra a con clu são da hi dro -
via Ara gua ia/To can tins, o as fal ta men to da San ta -
rém/Cu i a bá ou da ro do via Tran sa ma zô ni ca, ela co lo -
ca con tra si to dos os mo ra do res da re gião. As ONGs
de ve ri am so mar-se a nós e ao in te res se do povo, exi -
gin do do Go ver no uma po si ção de fi ni ti va so bre as
suas ques tões. Por exem plo: por que no Go ver no de
Fer nan do Hen ri que, e em to dos os Go ver nos que o
an te ce de ram, até hoje não se con clu iu a de mar ca ção
das ter ras in dí ge nas? Por que as or ga ni za ções
não-governamentais, as sim como nós, não exi gem
do Go ver no o cum pri men to da de ter mi na ção Cons ti -
tu ci o nal, para que se de mar quem, de uma vez por to -
das, as re ser vas in dí ge nas do nos so País, im pe din do
qual quer tipo de aces so a es sas áre as por par te dos
explo ra do res, tan to dos de ma de i ra como dos de mi -
ne ra is, a não ser por con sen ti men to dos pró pri os ín -
di os ou da Fu nai ou pelo que é per mi ti do por lei? O
se gun do pon to é o se guin te: se que re mos pre ser var,
te mos que de ter mi nar o que e o quan to pre ser va -
remos. Se en ten der mos que as re ser vas flo res ta is
na ci onais exis ten tes são pou cas, em pri me i ro lu gar
te mos que vi giá-las e pro te gê-las. Além dis so, há ne -
ces si da de de um ma i or nú me ro de fun ci o ná ri os do
Iba ma para de sem pe nhar tal fun ção, as sim como é
pre ci so ob ter os re cur sos fe de ra is ne ces sá ri os para o
efe ti vo cum pri men to da lei. Mas com isso o Go ver no
não a cum pre! Em se gun do lu gar, se é pou co o que já
está pre ser va do, por que não cri a mos mais re ser vas
flo res ta is? Por que não fa ze mos um de ba te so bre a
ma té ria a fim de tor nar mos re ser va aqui lo que es sen -
ci al men te pre ci sa ser tido como re ser va na Ama zô -
nia? O Go ver no – des cul pem-me a ex pres são – age
de ma ne i ra im be cil e in con se qüen te ao mo di fi car leis.
Por exem plo, hoje, o pro pri e tá rio ru ral tem que pre -
ser var 80% de sua pro pri e da de. Nun ca vi algo tão
idi ota e im be cil quan to isso! Como que, em uma área
de 500 hec ta res, 400 hec ta res se rão pre ser va dos e
ape nas 100 hec ta res po de rão ser tra ba lha dos?
Então, se exis tem áre as que pre ci sam ser pre ser va -
das, va mos de fi ni-las e não trans for má-las em pe ne i -
ras, a exem plo do que ocor re na Ama zô nia, onde
cada pro pri e tá rio tira um pe da ço de sua área. Isso
tem ocor ri do até nos as sen ta men tos ru ra is do Mi nis -
té rio da Re for ma Agrá ria. Num as sen ta men to, o Go -

ver no de ve ria de ter mi nar a área co mum, que se ria
pre ser va da e per ten ce ria a to dos os as sen ta dos, ca -
ben do a cada um ex plo rar o to tal de sua área. No en -
tan to, o Go ver no per mi te que cada um ex plo re uma
par ce la e, no fi nal, faz uma pe ne i ra na flo res ta, aca -
ban do com a flo ra, a fa u na. O Go ver no age er ra da -
men te, e as or ga ni za ções in ter na ci o na is não com pre -
en dem qual é a sa í da. Tal vez es ses er ros ocor ram por 
des co nhe ci men to so bre a ma té ria e por fal ta de vi -
vên cia prá ti ca na nos sa re gião. Cre io que es sas
ONGs de ve ri am se so mar aos in te res ses da so ci e da -
de bra si le i ra, do povo tra ba lha dor que vive na Ama zô -
nia. O Go ver no de ve ria de mar car de fi ni ti va men te as
ter ras in dí ge nas, pre ser var as re ser vas flo res ta is e
até am pliá-las se ne ces sá rio fos se. O Go ver no não
de ve ria cri ar es sas leis idi o tas, que, na ver da de, não
são res pe i ta das, como é o caso da re cen te me di da
pro vi só ria que se trans for mou em lei e que de ter mi na
que o pro pri e tá rio deve pre ser var 80% da sua área.
Nin guém res pe i ta isso. Além do mais, o Iba ma não
tem con di ções de fa zer essa fis ca li za ção na nos sa
Ama zô nia, até por que se tra ta de um ór gão fa li do,
sem re cur sos e com pou cos fun ci o ná ri os. O Go ver no
fala tan to em meio am bi en te e não cum pre com suas
obri ga ções! Hoje fiz um dis cur so so bre as eclu sas de
Tu cu ruí. O Go ver no bar rou um rio e não per mi te a pro -
cri a ção dos pe i xes, por que os que es tão a ju san te
não po dem ir a mon tan te. Faz quin ze anos que esse
rio foi bar ra do. No en tan to, a lei pro í be o bar ra men to
de qual quer cur so d’água no nos so País. O Go ver no
des cum priu a lei e até hoje não fez as eclu sas de Tu -
cu ruí. Pen so que as ONGs pe cam por ex ces so, por
des co nhe ci men to e por fal ta de tá ti ca e es tra té gia de
luta nos seus pro pó si tos. Res sal vo que os seus pro -
pó si tos são, na ma i o ria, im por tan tes e me re cem nos -
so res pe i to. Mu i to obri ga do, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se na dor Ade mir Andra de, de fen do a ins ta la ção da
CPI das ONGs. Con cor do com V. Exª no sen ti do de que
a ma i o ria des sas or ga ni za ções não-governamentais
efe ti va men te tem bons pro pó si tos. Tra ta-se da que la
ve lha his tó ria: quan do a es mo la é gran de o san to des -
con fia.

Essas or ga ni za ções, ori gi na das na Ingla ter ra e 
na Fran ça, fi nan ci a das por cor po ra ções in ter na ci o -
na is, discur sam em de fe sa do meio am bi en te e da ca -
u sa in dí ge na. Inclu si ve, che gou-se ao pon to de, no
Esta do de Ro ra i ma, a Fu na sa, um ór gão do Mi nis té rio 
da Sa ú de, fa zer um con vê nio com uma or ga ni za ção
não-governamental ao in vés de, por exem plo, ce le -
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brar con vê nio com o Exér ci to, que há mu i to está nas
re giões de fron te i ra aten den do àque la po pu la ção.

Mais lon ge ain da che ga ram es sas ins ti tu i ções –
e aqui vou ci tar como exem plos o Cimi e o Sine –, que
mo bi li za ram a po pu la ção in dí ge na do Mu ni cí pio de
Ui ra mu tã, na fron te i ra Bra sil-Guiana-Venezuela, no
sen ti do de que não fos se cons tru í do ali um quar tel do
Exér ci to. Ve jam V. Exªs: che ga mos a esse pon to! E a
Na ção, muda e sur da, as sis te ao avan ço des sas ins ti -
tu i ções.

A par ce ria com a so ci e da de ci vil, com o ter ce i ro
se tor, deve ser fe i ta de for ma que os in te res ses na ci o -
na is e o co man do da co i sa pú bli ca es te jam de fato
nas mãos do Go ver no. O Go ver no não pode abrir mão 
des se co man do e en tre gá-lo a es sas ins ti tu i ções,
que, como dis se V. Exª, di tam como e o que se deve
ou não fa zer em de ter mi na das áre as.

Se na dor Ade mir Andra de, de ba ter e dis cu tir a
con ve niên cia ou não do que deve ser fe i to em de ter -
mi na da re gião é vá li do, mas en tre gar a es sas ins ti tu i -
ções o co man do da ques tão am bi en tal e in di ge nis ta
do País, co in ci den te men te na Re gião Ama zô ni ca, é
bas tan te pre o cu pan te, prin ci pal men te se olhar mos o
que está ocor ren do na Co lôm bia. O des ca so do Go -
ver no co lom bi a no com a sua Ama zô nia cul mi nou com 
o do mí nio do nar co trá fi co na re gião e com o sur gi -
men to da guer ri lha, mis tu ran do-se es sas duas fac -
ções – guer ri lha e nar co trá fi co –, pois di zem os guer ri -
lhe i ros que não es tão en vol vi dos. Na ver da de, na que -
le país, há uma bal búr dia, in clu si ve es ti mu la da por
pa í ses po de ro sos, os qua is hoje es tão co man dan do a 
Co lôm bia e ama nhã po de rão es tar den tro do Bra sil,
jus ta men te por que es tão plan tan do essa se men te da
dis cór dia.

É pre o cu pan te o fato de o Exér ci to bra si le i ro es -
tar im pe di do de cons tru ir um quar tel na fron te i ra em
uma área es tra té gi ca – é bom res sal var que a Ve ne -
zu e la e a Gu i a na têm uma ques tão de li tí gio por uma
área de ter ra na fron te i ra com o Bra sil – ten do em vis -
ta uma li mi nar de um juiz fe de ral.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – No bre
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, não tive o pri vi lé gio de 
ou vir o pro nun ci a men to de V. Exª des de o iní cio. Ouvi
a in ter ven ção do emi nen te Se na dor Ade mir Andra de,
quan do S. Exª abor da va a ques tão das or ga ni za ções
não-governamentais. Pa re ceu-me que o tema
abordado por V. Exª foi a ne ces si da de de in ves ti ga -

ção das ações das ONGs no Bra sil. Lou ve-se a ati tu -
de de V. Exª! Lou ve-se a ati tu de das or ga ni za ções
não-governamentais que se ins pi ram no de se jo e na
ne ces si da de da pre ser va ção am bi en tal! Nin guém
mais do que os pro du to res bra si le i ros se in te res sa em 
pre ser var o meio am bi en te. Quem de se ja ma tar a sua 
”ga li nha dos ovos de ouro“? Po rém, na ver da de, é im -
pe ra ti va essa in ves ti ga ção, para sa ber qua is são os
in te res ses efe ti vos que se es con dem nes se es cu do
de pre ser va ção am bi en tal. Não po de mos fi car em ati -
tu de con tem pla ti va, ve ri fi can do o po ten ci al pro du ti vo
que tem o País, em ra zão da pre o cu pa ção ex clu si va
em se pre ser var o meio am bi en te. Aliás, a na tu re za
está aí para ser ex plo ra da de for ma sus ten tá vel. E o
ho mem faz par te do ecos sis te ma; ele não pode ser
mar gi na li za do. Então, é im por tan te o que V. Exª traz
para a dis cus são no Se na do. Ain da há pou co, to ma -
mos co nhe ci men to – e fiz um re gis tro nes ta Casa so -
bre o as sun to – de um ex pe di en te de uma or ga ni za -
ção não-governamental di ri gi do a di ver sas au to ri da -
des bra si le i ras, in clu si ve ao Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, com o pro pó si to de ad mo es tá-las so bre a
in ten ção de am pli ar a pro du ção de soja no Bra sil e de
uti li zar os rios como uma mo dal viá ria. Ora, o que as
or ga ni za ções não-governamentais es tran ge i ras têm
para po der in ter fe rir na au to no mia do nos so País?
Não va mos ad mi tir isso! Con cor do com V. Exª e pre -
ten do au xi liá-lo no seu tra ba lho.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço a V. Exª, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

Sr. Pre si den te, para fi na li zar, res sal to o re gis tro
que fiz acer ca da cor res pon dên cia que me en vi ou o
Pro mo tor de Jus ti ça do Esta do de Ro ra i ma. Até que
en fim al guém da área ofi ci al, do Ju di ciá rio pelo me -
nos, toma uma ini ci a ti va con cre ta ao pe dir a apu ra ção 
do caso! O que se está que ren do fa zer aqui não é
uma pré via con de na ção de ne nhu ma or ga ni za ção
não-governamental. O que se quer é jus ta men te fa zer 
a in ves ti ga ção, para, como dis se o Se na dor Jef fer son
Pé res, se pa rar o joio do tri go. Cre io que de vem ter pri -
o ri da de as ins ti tu i ções efe ti va men te na ci o na is, e
aque las es tran ge i ras que pre ten dem agir no Bra sil
que o fa çam, des de que seja para aju dar e não para
as sal tar o Bra sil, ten do em vis ta que já há fa tos com -
pro va dos de bi o pi ra ta ria.

Nes se caso, Se na dor Jef fer son Pé res, em Ro ra -
i ma, já exis tem de nún ci as de que essa ins ti tu i ção
está fa zen do con tra ban do de pe i xes or na men ta is, en -
tre ou tras co i sas.
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Pre ci sa mos de fen der a nos sa Ama zô nia, para
que não ocor ra o que acon te ceu com a Ama zô nia da
Co lôm bia e o que está acon te cen do com a Ama zô nia
do Peru.

Por tan to, de ve mos de i xar cla ro que a Ama zô nia
é bra si le i ra e que so mos nós que ire mos de fi nir quem
e de que for ma de ve rá atu ar em sua de fe sa.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCAN-
TI EM SEU PRONUNCIAMENTO:

Ofí cio nº
 
5/01– /PJ/CCI

Ca ra ca raí, 10 de ja ne i ro de 2001

Ao Exce len tís si mo Se nhor

Dr. Mo za ril do Ca val van ti  

MD. Se na dor da Re pú bli ca no Con gres so Na ci o nal

Bra sí lia

Se nhor Se na dor,

Apraz-me cum pri men tar Vos sa Exe ce lên cia, ao tem po em

co nhe cen do seu tra ba lho com de fe sa dos in te res ses da Ama zô nia, 

em es pe ci al do Esta do de Ro ra i ma, en ca mi nho có pi as de de nún ci -

as dc ri be i ri nhos no ti ci an do que a Asso ci a ção Ama zô nia vem in va -

din do ter ras de Ou tros mo ra do res, bem como pro i bin do o trá fe go

de pes so as na re gião do Rio Ju a pe ri, im pe din do que os mes mos

pos sam ti rar o seu sus ten to da flo res ta e exer çam li vre men te a

caça e a pes ca.

Na opor tu ni da de, in for mo que  re fe ri das de nún ci as ocor re -

ram por oca sião da jor na da da Jus ti ça Iti ne ran te ao Ba i xo Rio Bran -

co, pe río do de 13 a 25.11.2000, e que já fo ram ex pe di dos ofí ci os

so li ci tan do pro vi dên ci as jun to à Pro cu ra do ria da Re pú bli ca e à Po lí -

cia Fe de ral no Esta do de Ro ra i ma.

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to, apre sen to pro -

tes tos de alto apre ço e dis tin ta  con si de ração.

Ri car do Fon ta nel la, – Pro mo tor de Jus ti ça Subs ti tu to.

TERMO DE DECLARAÇÕES 

Aos 22 de no vem bro de 2000, na Vila de Ita que ra, mu ni cí pio

de Ro ra i nó po lis/Ro ra i ma, pe ran te o Pro mo tor de Jus ti ça Subs ti tu to

da Jus ti ça iti ne ran te, com pa re ceu o Sr. Ro zan Dias da Sil va, bra si -

le i ro, sol te i ro, na tu ral Ma na us/AM, nas ci do em 09-11-69 de cla ro

que re si de na Vila lta que ra há sete anos, que exis te uma área de

ter ras pró xi ma ao Rio Xi xi au, pró xi mo Rio Ja pe ri, em nome da

Asso ci a ção Ama zô ni ca e ad mi nis tra da pe los Grin gos, que que rem

fe char o Rio Ja pe ri, que que rem man dar e es tão man dan do no Rio

Ja pe ri, que qual quer mem bro da co mu ni da de está pro i bi do de en -

trar na área, que o li mi te são as pla cas dc si na li za ção, que os grin -

gos es tão in va din do a área per ten cen te a Ro ra i ma, que não po dem 

pes car, nem ca çar, nem ti rar cas ta nha, nem ti rar va ras, que a Asso -

ci a ção saiu e in va diu a área da Co mu ni da de em apro xi ma da men te

1 hora e vin te mi nu tos de vo a de i ra. Que o li mi te era ini ci al men te o

Rio Ala lau e há dez anos fe cha ram o nos so rio que é o Ja pe ri. Que

já ten ta ram en trar em con ta to com a Fu nai. Que a Fu nai usa vo a de -

i ra para in da gar as pes so as na área, que ren do para onde vai, o que 

faz, que tipo de pe i xe pega... que a Fu nai diz que não man da mais

nos ín di os. Que a co mu ni da de não quer que os ín di os sa i am da sua 

área e nem in va dam ter ras que não se jam de las. Que o che fe de

ad mi nis tra ção dos ín di os é José Ma ria. Que da Asso ci a ção Ama zô -

ni ca é um es tran ge i ro de nome Cris. Nada mais a de cla rar.

Ro zan Dias Sil va, Ri car do Fon ta nel la,  –  Pro mo tor de Jus -

ti ça Subs ti tu to.

TERMO DE DECLARAÇÃO

Aos 22 de no vem bro de 2000, na Vila de Ita que ra, mu ni cí pio

de Ro ra i nó po lis/Ro ra i ma, pe ran te o Pro mo tor de Jus ti ça Subs ti tu to

da Jus ti ça Iti ne ran te, com pa re ceu o Sr. Ma no el Ri be i ro Ma ri nho,

bra si le i ro, sol te i ro, na tu ral de Rio Bran co/Acre, nas ci do em

26-03-1949, de cla rou que: re si de na Vila Pa les ti na há três anos,

mas que vive na re gião há mais de trin ta anos, que exis te uma área

de ter ras pró xi mo ao Rio Xi xi au, pró xi mo ao Rio Ja pe ri, em nome

da Asso ci a ção Ama zô ni ca e ad mi nis tra da pe los Grin gos, que que -

rem fe char o Rio Ja pe ri. que que rem man dar e es tão man dan do no

Rio Ja pe ri, que qual quer mem bro da co mu ni da de está pro i bi do de

en trar na área, que o li mi te são as pla cas de si na li za ção, que os

grin gos es tão in va din do a área de per ten cen te a Ro ra i ma, que não

po dem pes car, nem ca çar, nem ti rar cas ta nha, nem ti rar va ras, que

a Asso ci a ção saiu e in va diu a área da Co mu ni da de em apro xi ma -

da men te 15 Ki lô me tros, que a área é ad mi nis tra da pe los grin gos,

es tran ge i ros, que con tro lam os ín di os, e que tem o apo io da Fu nai.

Que não de i xam fa lar com a Fu nai, que a Fu nai pas sa todo o dia

em fren te a Vila. Que não sabe o nome do ad mi nis tra dor na re gião.

Que os ín di os agri dem e ati ram fle chas nos mo ra do res. Que o Pas -

tor Lú cio, que mora em Mou ra/AM., foi pego pe los ín di os e fi ze ram

ele be ber tu cu pi, agre di ram e mar ca ram ele de fle cha na ore lha e

que teve de vir pelo mato, que que bra ram o bar co e o mo tor e jo ga -

ram no fun do do rio. Que ten ta ram de nun ci ar a Fu nai, mas in for ma -

ram que quem man da na área são os ín di os. Que nes ta lo ca li da de

os bran cos da re gião não po dem se apro xi mar para ca çar, pes car e

que brar cas ta nha, ame a çam de mor te, que já pe ga ram bar cos de

pes ca dos mo ra do res. Que no Be i ra dão do Ja pe ri não tem lei. Que

os es tran ge i ros vem e em pa tam tudo. Não de i xam as pes so as vi -

ver. Que na re gião tem no tí ci as de abu sos de ex plo ra ção ile gal de

caça, pes ca e ma de i ra. Que vá ri os la gos es tão sen do che i os de

ma lha de i ra toda se ma na. Que os pes ca do res vem de Ma na us ti rar

o pe i xe da re gião. Que o Iba ma não pára nas co mu ni da des, que

quan do vem é nas car re i ras. Nada mais a de cla rar.

Ma no el Ri be i ro Ma ri nho, Ri car do Fon ta nel la, –  Pro mo tor

de Jus ti ça Subs ti tu to.

TERMO DE DECLARAÇÕES
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Aos 22 de no vem bro de 2000, na  Vila de lta que ra, mu ni cí pio 

de Ro ra i nó po lis/Ro ra i ma, pe ran te o Pro mo tor de Jus ti ça Subs ti tu to

da Jus ti ça Iti ne ran te, com pa re ceu o Sr. Ra i mun do No na to Dias Sil -

va, bra si le i ro, sol te i ro, por ta dor da CTPS nº 44428 Sé rie 000011–

AM na tu ral de Ma na us/AM., nas ci do em 31-8-1965, de cla rou que:

re si de na Vila de Ita que ra com oito me ses, mas que vive na re gião

há mais de dez anos, que exis te uma área de ter ras pró xi mo ao Rio

Bi na u au e Xi xi au, aflu en tes do Rio Ja pe ri, em nome da Asso ci a ção

Ama zô ni ca e ad mi nis tra da pe los Grin gos, que o li mi te são as pla -

cas de si na li za ção, que os grin gos es tão in va din do a área, que já foi 

con vi da do a sair da área pró xi ma ao lo cal de no mi na do Lago do 28,

sa i ram e in va di ram a área da Com nu ni da de em apro xi ma da men te

15.000 me tros, que a área é ad mi nis tra da pe los Grin gos, es tran ge i -

ros, que con tro lam os ín di os, e que tem o apo io da Fu nai. Que ten -

ta ram de nun ci ar a Fu nai, mas in for ma ram que  quem man da na

área são os ín di os. Que nes ta lo ca li da de os bran cos da re gião não

po dem se apro xi mar para ca çar, pes car e que brar cas ta nha, ame a -

çam de mor te, que já pe ga ram bar cos de pes ca dos mo ra do res.

Que mu i tos mo ra do res são as so ci a dos da Asso ci a ção, mas que di -

ver sas ou tras pes so as po dem tes te mu nhar o abu so e a gri la gem

de ter ras na re gião. Nada mais a de cla rar.

Ra i mun do Dias da Sil va,  Ri car do Fon ta nel la, – Pro mo tor

de Jus ti ça Subs ti tu to.

OFÍCIO Nº 125/00/PJ/CCI

Ca ra ca raí, 25 de no vem bro de 2000

Se nhor Pro cu ra dor-Chefe,

Cum pri men tan do-o, en ca mi nho para co nhe ci men to e pro vi -

dên ci as que en ten der ca bí ve is, có pi as de do cu men tos e Ter mo de

De cla ra ções to ma das com o Sr. Ce dric de Gi ra udy Du Grey, ci da -

dão Fran cês, com Pas sa por te da Co mu ni da de Eu ro péia nº

920295013338 – Re pú bli ca Fran ce sa, va li da de 9-3-2005, com Vis -

to de Tu ris ta com en tra da no Bra sil em 19-10-2000, re si din do tem -

po ra ri a men te  na sede da Asso ci a ção Ama zô nia, en con tra do em

22-11-2000, na lo ca li da de de Ita que ra, mar gem di re i ta do rio Ju a -

pe ri, Mu ni cí pio de Ro ra i nó po lis, por oca sião da Jor na da da Jus ti ça

Iti ne ran te na que la re gião.

São for tes os in dí ci os no sen ti do de que men ci o na do es tran -

ge i ro es ta ria com vis to de tu ris ta re a li zan do tra ba lho pro fis si o nal,

por tan do uma Câ me ra Fil ma do ra Pro fis si o nal CANNON XL 1, de

apro xi ma da men te U$25.000,00 e re gis tran do su pos ta men te ima -

gens de pes so as adul tas e cri an ças, bem como da fa u na e flo ra da

re gião do Xi xu aú e Ju a pe ri, com 28 fi tas de ví deo, em pro vá vel re a -

li za ção de do cu men tá ri os, com fla gran te vi o la ção ao art. 9º e se -

guin tes da Lei nº 6.815/95.

Escla re ço que o re fe ri do es tran ge i ro foi en con tra do acom -

pa nha do do na ci o nal Luiz Ma ria Pi nhe i ro, en fer me i ro, por ta dor do

RG nº 1494642-4, nas ci do em 22-4-50, na tu ral de Be lém-Pará e re -

si den te à Rua Sal va, 205 – Ba ir ro Val pa ra í so, Ma na us/AM.

De ou tra sor te, en ca mi nho tam bém, três de po i men tos co lhi -

dos na co mu ni da de de Ita que ra no ti ci an do que a Asso ci a ção Ama -

zô nia vem in va din do ter ras de ou tros mo ra do res, bem como pro i -

bin do o trá fe go de pes so as na re gião do rio Ju a pe ri, im pe din do que

os ri be i ri nhos pos sam ti rar o seu sus ten to da flo res ta e exer çam li -

vre men te a caça e a pes ca.

Igual men te, cons ta que na lo ca li da de de Ca i cum bi, mé dio

Ju fa ri, lí de res da Co mu ni da de de nun ci a ram que um es tran ge i ro su -

í ço vem fa zen do pres sões para que sa i am da vila, vez que se diz

pro pri e tá rio de toda a área, tes te mu nha dos pelo Ca pi tão PM/RR

Ro nan Ma ri nho e o 2º Te nen te do Exér ci to Már cio We ber.

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to, re no va mos os

pro tes tos de apre ço e con si de ra ção. – Ri car do Fon ta nel la, Pro -

mo tor de Jus ti ça Subs ti tu to.

OFÍCIO Nº 124/00/PJ/CCI

Ca ra ca raí, 25 de no vem bro de 2000

Se nhor Su pe rin ten den te,

Cum pri men tan do-o, en ca mi nho para as pro vi dên ci as de sua 

al ça da o Ter mo de Apre en são de 28 (vin te e oito) Fi tas DVC, Ter mo

de De cla ra ções e de ma is do cu men tos apre en di do com o Sr. Ce dric 

de Gi ra udy Du Grey, ci da dão Fran cês, com Pas sa por te da Co mu ni -

da de Eu ro péia nº 920295013338 – Re pú bli ca Fran ce sa, va li da de

9-3-2005, com Vis to de Tu ris ta com en tra da no Bra sil em

19-10-2000, re si din do tem po ra ri a men te  na sede da Asso ci a ção

Ama zô nia, en con tra do em 22-11-2000, na lo ca li da de de Ita que ra,

mar gem di re i ta do rio Ju a pe ri, Mu ni cí pio de Ro ra i nó po lis, por oca -

sião da Jor na da da Jus ti ça Iti ne ran te na que la re gião.

Os in dí ci os apre sen ta dos são for tes  no sen ti do de que men -

ci o na do es tran ge i ro es ta ria com vis to de tu ris ta re a li zan do tra ba lho 

pro fis si o nal, por tan do uma Câ me ra Fil ma do ra Pro fis si o nal

CANNON XL 1, de apro xi ma da men te U$25.000,00 e re gis tran do

su pos ta men te ima gens de pes so as adul tas e cri an ças, bem como

da fa u na e flo ra da re gião do Xi xu aú e Ju a pe ri, com 28 fi tas de ví -

deo, em pro vá vel re a li za ção de do cu men tá ri os, com fla gran te vi o -

la ção ao art. 9º e se guin tes da Lei nº 6.815/95.

Escla re ço que o re fe ri do es tran ge i ro foi en con tra do acom -

pa nha do do na ci o nal Luiz Ma ria Pi nhe i ro, en fer me i ro, por ta dor do

RG nº 1494642-4, nas ci do em 22-4-50, na tu ral de Be lém-Pará e re -

si den te à Rua Sal va, 205 – Ba ir ro Val pa ra í so, Ma na us/AM.

De ou tra sor te, en ca mi nho tam bém, três de po i men tos co lhi -

dos na co mu ni da de de Ita que ra no ti ci an do que a Asso ci a ção Ama -

zô nia vem in va din do ter ras de ou tros mo ra do res, bem como pro i -

bin do o trá fe go de pes so as na re gião do rio Ju a pe ri, im pe din do que

os ri be i ri nhos pos sam ti rar o seu sus ten to da flo res ta e exer çam li -

vre men te a caça e a pes ca.

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to, re no va mos os

pro tes tos de apre ço e con si de ra ção. – Ri car do Fon ta nel la, Pro -

mo tor de Jus ti ça Subs ti tu to Inte gran te da Jus ti ça Inte ri na da Re -

gião do Ba i xo Rio Bran co.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los Pa tro cí -
nio, 2º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V.
Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, por per mu ta com o Se na dor Car los Pa tro -
cí nio.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, an tes de tudo, que ro agra de cer a V.
Exª pela gen ti le za da per mu ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, toma pos -
se hoje como Pre si den te da Asso ci a ção Cul tu ral e
Edu ca ci o nal Ro que te Pin to, Acerp, en ti da de que con -
gre ga a TVE do Rio de Ja ne i ro, a Rá dio MEC e a Ra -
di o brás, o emi nen te jor na lis ta Fer nan do Bar bo sa
Lima.

Ma ni fes to o meu re go zi jo e cum pri men to o Pre -
si den te da Re pú bli ca por essa es co lha tão fe liz. Tra -
ta-se de um pro fis si o nal do ramo, mu i to res pe i ta do,
ex pe ri en te, com pe ten te e exem plar tam bém sob o
pon to de vis ta éti co e mo ral.

Assim é, Sr. Pre si den te, que se le van ta no meu
es pí ri to e no es pí ri to dos ser vi do res das en ti da des
que com põem a Acerp a es pe ran ça de cor re ção de
uma sé rie de equí vo cos que têm sido co me ti dos ul ti -
ma men te e que têm re sul ta do em gran des des con -
ten ta men tos en tre fun ci o ná ri os an ti gos e ide a lis tas,
que se vi ram, de uma hora para ou tra, de mi ti dos, ten -
do seus pro gra mas atin gi dos por de ci sões sem ne -
nhu ma jus ti fi ca ção e que, a meu ver, de cor rem exa ta -
men te do fato de a di re ção des sa Asso ci a ção ter sido
en tre gue a pes so as que não têm a vi vên cia do se tor
nem a ex pe riên cia e a ma tu ri da de que o jor na lis ta
Fer nan do Bar bo sa Lima pos sui.

Há tam bém o fato de a Asso ci a ção es tar equi vo -
ca da men te lo ca li za da na Se cre ta ria de Co mu ni ca ção 
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que é um ór gão de in -
for ma ção e de pro pa gan da do Go ver no. Não se tra ta,
por tan to, de um ór gão de na tu re za cul tu ral, que, afi nal 
de con tas, é a mis são pre cí pua das en ti da des que es -
tão sob a res pon sa bi li da de da Acerp.

O erro da lo ca li za ção e o equí vo co na es co lha
de pes so as para a di re ção da Asso ci a ção têm re sul -
ta do em uma sé rie de er ros, mu i tos dos qua is te nho
aqui co men ta do. Fiz pro nun ci a men to a res pe i to des -
sa lo ca li za ção equi vo ca da e con ti nuo sus ten tan do a

opi nião de que o cor re to se ria a Acerp e as en ti da des
que a com põem, a TVE e a Rá dio MEC, es ta rem su -
je i tas à ori en ta ção ou do Mi nis té rio da Cul tu ra ou do
Mi nis té rio da Edu ca ção, como tra di ci o nal e his to ri ca -
men te ocor reu no pas sa do.

No caso da Rá dio MEC, por exem plo, hou ve
uma do a ção ao Go ver no Fe de ral, por par te de seu
pro pri e tá rio, o emi nen te bra si le i ro, ide a lis ta e pi o ne i ro 
da co mu ni ca ção Ro que te Pin to, mas sob con di ções
rí gi das de que essa emis so ra ja ma is fu gis se de suas
atri bu i ções emi nen te men te de na tu re za cul tu ral, que
nun ca pu des se ser vir a fins po lí ti cos. Mas, na ver da -
de, a Asses so ria de Co mu ni ca ção da Pre si dên cia da
Re pú bli ca é uma en ti da de emi nen te men te po lí ti ca, si -
tu a da no cen tro do Go ver no Fe de ral, des ti na da a pro -
mo ver a ima gem do Go ver no – o que é lí ci to, de ve mos 
re co nhe cer. Mas não é lí ci to sub me ter a essa en ti da -
de ou tras emis so ras que te nham ca rá ter emi nen te -
men te – eu di ria ex clu si va men te – cul tu ral. É o caso
da Rá dio MEC e da TVE.

Assim, Sr. Pre si den te, con ti nuo sus ten tan do a
idéia e le van do ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e
aos Mi nis tros da Edu ca ção e da Cul tu ra a su ges tão
ou mes mo a so li ci ta ção de que haja uma re vi são nes -
sa lo ca li za ção, para que es sas emis so ras vol tem a
des fru tar da ori en ta ção e mes mo da pro te ção de um
Mi nis té rio de na tu re za cul tu ral para cum pri rem bem a
sua mis são, que é ex tre ma men te im por tan te.

Sr. Pre si den te, pre o cu pa-me mu i to, por exem -
plo, a si tu a ção da Rá dio MEC, que é uma emis so ra
tra di ci o nal, com um gran de nú me ro de ou vin tes fiéis,
que fi cam li ga dos qua se o dia in te i ro em sua pro gra -
ma ção e que sen ti ram pro fun da men te a re ti ra da do ar 
de pro gra mas de in for ma ção e de no tí ci as, que eram
trans mi ti dos de duas em duas ho ras. Eram pro gra mas 
in for ma ti vos que ti nham como fi na li da de e ob je ti vo a
for ma ção da ci da da nia. Ha via tam bém pro gra mas
des ti na dos aos de fi ci en tes vi su a is, que sin to ni za vam
a emis so ra exa ta men te para se pro ve rem de in for ma -
ções e de for ma ção que não po de ri am ob ter por ou tro 
meio.

E essa emis so ra, de ca rá ter emi nen te men te cul -
tu ral, por con se guin te sem fins lu cra ti vos ou in te res -
ses eco nô mi cos, pro du zia tais pro gra mas com mu i ta
com pe tên cia e se ri e da de. E eis que es ses pro gra mas
fo ram re ti ra dos, as pes so as fo ram de mi ti das. Fe liz -
men te, hou ve uma re ver são des sa de ci são por in ter -
mé dio de li mi nar con ce di da pela 21ª Vara Fe de ral,
que re pôs no ar es ses pro gra mas. Po rém, os ser vi do -
res e, prin ci pal men te, os ou vin tes con ti nu am ame a -
ça dos de se ve rem sem essa con tri bu i ção im por tan te
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que a Rá dio MEC pres ta na área de for ma ção da ci -
da da nia e de in for ma ção ao povo em ge ral.

Sr. Pre si den te, as sim como acon te ce com a Rá -
dio MEC, tam bém na Ra di o brás e na TVE tem ha vi -
do mu i to des con ten ta men to e mu i tos de sa cer tos,
mas, com a no me a ção, com a de sig na ção do jor na lis -
ta Fer nan do Bar bo sa Lima, há uma ex pec ta ti va mi -
nha mu i to pro fun da de que es ses de sa cer tos se jam
fi nal men te cor ri gi dos, de que tudo en tre nos ei xos.
Po rém, con ti nua a opi nião de que essa en ti da de de -
ve ria es tar sub me ti da ao Mi nis té rio da Cul tu ra, ao Mi -
nis té rio da Edu ca ção, e nun ca à Se cre ta ria de Co mu -
ni ca ção, um ór gão de in for ma ção, pro mo ção e pro pa -
gan da das ações do Go ver no Fe de ral.

De for ma que fica aqui a mi nha men sa gem de
con fi an ça no jor na lis ta Fer nan do Bar bo sa Lima e nos
fun ci o ná ri os, de um modo ge ral, des sa en ti da de, e
tam bém o meu ape lo ao Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca – cum pri men to-o pela es co lha – para re vi são da
lo ca li za ção des sa en ti da de e sua sub mis são a um
des ses Mi nis té ri os, de Cul tu ra ou Edu ca ção.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa -
tur ni no, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na 
nes ta ma nhã para fa zer al gu mas con si de ra ções a
res pe i to do au men to da po bre za em nos so País e em
todo o mun do, mas so bre tu do para des ta car o fos so,
que se vem tor nan do cada vez ma i or, en tre aque les
que mu i to têm e aque les que nada têm.

E, nes se par ti cu lar, gos ta ria de enal te cer a re a li -
za ção, em Por to Ale gre, na úl ti ma se ma na, do Fó rum
So ci al Mun di al, que, se gun do a im pren sa, te ria sido
re a li za do como um pro tes to ao Fó rum Eco nô mi co
Mun di al, que ocor ria, si mul ta ne a men te, em Da vos, na 
Su í ça.

Qu an to ao fran cês José Bové, ele ja ma is de ve -
ria ter ca u sa do pre ju í zos ma te ri a is ao povo bra si le i ro
e, no caso, a uma mul ti na ci o nal, a Mon san to, des tru -
in do uma la vou ra de soja su pos ta men te trans gê ni ca,
mes mo por que os trans gê ni cos têm sido de ba ti dos
nes ta Casa. Eu mes mo já tive opor tu ni da de de mos -
trar o meu po si ci o na men to so bre o tema, que é de

aler ta às au to ri da des que mi li tam na área, que ela bo -
ram os pro je tos da soja e de ou tros ali men tos trans -
gê ni cos.

O Fó rum So ci al Mun di al, Sr. Pre si den te, teve
uma im por tân cia mu i to gran de: a de mos trar ao mun -
do – por que, se gun do es ti ma ti vas, ali es ti ve ram re -
pre sen ta das cer ca de 122 na ções – que, hoje, não se
pode dis so ci ar a ques tão eco nô mi ca da ques tão so ci -
al. E sen do ne ces sá rio fa zer uma op ção, a ques tão
so ci al é mu i to mais im por tan te do que a eco nô mi ca.

Te nho vis to ma ni fes ta ções de vá ri os Par la men -
ta res nes ta Casa e na ou tra Casa do Con gres so Na ci -
o nal e que ro acre di tar que pro vi dên ci as se rão to ma -
das, para, de uma vez por to das, mu dar mos as po lí ti -
cas pú bli cas em nos so País e, quem sabe, em todo o
mun do. Se a glo ba li za ção não for bem com pre en di da
e uti li za da, tra rá con se qüên ci as fu nes tas para o nos -
so País e tam bém re ver te rá em pre ju í zo para as gran -
des po tên ci as mun di a is. Hoje, es ta mos as sis tin do a
isso. A eli te po lí ti ca bra si le i ra terá que mu dar, e o mo -
men to é este. 

Nós, que ti ve mos o pri vi lé gio de atra ves sar o sé -
cu lo, o mi lê nio, te mos de en xer gar que é pre ci so co -
me çar a ela bo rar e a pra ti car po lí ti cas pú bli cas vol ta -
das para as ca ma das mais ne ces si ta das da so ci e da -
de.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço, com mu i ta hon ra, o apar te do nos so que ri do
can di da to à Pre si dên cia do Se na do, o no bre Se na dor
Jef fer son Pé res.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Mu i -
to obri ga do, no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio. Con -
cor do in te i ra men te com V. Exª. O Fó rum So ci al Mun -
di al, re a li za do em Por to Ale gre, ti ran do as ma ni fes ta -
ções ra di ca is e o lado fol cló ri co, que o trans for mou
numa ver da de i ra fes ta em al guns mo men tos, pa re -
ce-me um con tra pon to ne ces sá rio ao Fó rum Eco nô -
mi co de Da vos. Nada pior do que o pen sa men to úni -
co. Nél son Ro dri gues, numa fra se fa mo sa, já dis se
que ”toda una ni mi da de é bur ra“. Da mes ma for ma
que a eclo são do mar xis mo e dos mo vi men tos sin di -
ca is na Eu ro pa, que re for mou e hu ma ni zou o ca pi ta -
lis mo em todo o mun do, o pen sa men to dis cor dan te, a
ser ex pres so do ra van te, anu al men te, em um fó rum
pa ra le lo a Da vos, será mu i to útil para que se che gue à 
con clu são di ta da pela ra ci o na li da de e men ci o na da
por V. Exª da tri bu na: de que não há como dis so ci ar o
eco nô mi co do so ci al nem como pen sar em so lu ções
para pro ble mas so ci a is sem res pon sa bi li da de no
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ajus te ma cro e co nô mi co. No en tan to, pen sar que ape -
nas com as for ças do mer ca do a re so lu ção dos pro -
ble mas eco nô mi cos se tra du zi rá au to ma ti ca men te na 
so lu ção dos pro ble mas so ci a is, prin ci pal men te na pe -
ri fe ria mais po bre do glo bo, evi den te men te é uma ilu -
são. É pre ci so que es sas vo zes se fa çam ou vir – ago -
ra, fe liz men te, num fó rum apro pri a do, a re a li zar-se
anu al men te. Con cor do, por tan to, in te i ra men te com V.
Exª, em seu pro nun ci a men to. Pa ra béns!

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço o apar te sem pre lú ci do e mu i to ori en ta dor
de V. Exª, no bre Se na dor Jef fer son Pé res. V. Exª re su -
me, com toda téc ni ca e co nhe ci men to, aqui lo que
está re a li zan do, aqui lo que de ve re mos re a li zar do ra -
van te. 

Espe ro que, con se guin do che gar ao topo des ta
Casa, como Pre si den te do Se na do Fe de ral e do Con -
gres so Na ci o nal, re po si tó rio das es pe ran ças do povo
bra si le i ro, V. Exª es te ja vol ta do para essa ques tão,
que ha ve rá de mo no po li zar as aten ções nos pri mór di -
os des te ano, des te sé cu lo.

De ve mos lou var a ati tu de do nos so que ri do Pre -
si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, que fez mu i ta co i -
sa boa como Pre si den te des ta Casa, so bre tu do o pro -
je to de cri a ção do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção
da Po bre za, que es pe ro seja um ins tru men to im por -
tan te. Eu dis se, na opor tu ni da de da apre sen ta ção do
pro je to, que ”er ra di car“ é uma pa la vra ra di cal, que
não con se gui re mos er ra di car a po bre za, mas po de -
mos fa zer mu i to para que nos sos ir mãos se jam cada
vez me nos po bres.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço V. Exª, que, pa re ce-me, foi um dos par ti ci pan tes 
do Fó rum So ci al Mun di al, em Por to Ale gre.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – É ver da -
de, no bre Se na dor. Tive a opor tu ni da de e o pri vi lé gio
de es tar pre sen te, de par ti ci par, de ser um dos apre -
sen ta do res de te mas na que le even to, que efe ti va -
men te cons ti tu iu um mar co na his tó ria. Não é pre ten -
são, no bre Se na dor, di zer que é um mar co não só na
his tó ria do Bra sil, como do mun do, por que o que ve ri -
fi ca mos lá foi a eclo são de um sen ti men to que é mun -
di al e não mais do Ter ce i ro Mun do so men te, foi o bas -
ta ao ne o li be ra lis mo, a sua ar ro gân cia, a suas cru el -
da des, à es pe cu la ção de sen fre a da que ele pro vo ca,
à con cen tra ção de ri que za, po der e so ber ba nos cen -
tros fi nan ce i ros in ter na ci o na is. Há um sen ti men to
mun di al de re pú dio e o de se jo de de cla rar en cer ra do
esse epi só dio, de re ver ter essa ten dên cia para algo

que seja mais hu ma nís ti co e con sen tâ neo com a pró -
pria evo lu ção da hu ma ni da de, com os seus an se i os
ma i o res. V. Exª tem toda ra zão quan do res sal ta a im -
por tân cia da pre sen ça de re pre sen tan tes dos pa í ses
mais ri cos do glo bo no fó rum – não ape nas dos pa í -
ses cha ma dos me nos de sen vol vi dos ou sub de sen -
vol vi dos ou do Ter ce i ro Mun do –, o que sig ni fi ca que é 
viá vel uma ali an ça que com pre en da tam bém gru pos
de pres são, mo vi men tos so ci a is, se to res mais for tes
de opi nião da que les pa í ses que abri gam as se des do
gran de ca pi tal fi nan ce i ro in ter na ci o nal. Até mes mo na 
Su í ça há um De pu ta do, Jean Zi e gler, que pro pôs o
fim do si gi lo ban cá rio na que le país. Ima gi ne V. Exª o
ab sur do que cons ti tui para a tra di ção su í ça essa pro -
po si ção. Mas ela re ve la exa ta men te esse sen ti men to,
esse es ta do de es pí ri to da hu ma ni da de como um
todo: que não é mais pos sí vel con ti nu ar com os pro -
ces sos que dão pri o ri da de ab so lu ta à efi cá cia fi nan -
ce i ra e de i xam de lado os an se i os da hu ma ni da de, as
exi gên ci as da Jus ti ça, da éti ca e da trans pa rên cia nas 
re la ções. Re al men te, foi um even to da ma i or im por -
tân cia. Qu e ro cum pri men tar V. Exª pela ini ci a ti va que
toma de co men tar esse even to e de sa u dá-lo como
um acon te ci men to da ma i or im por tân cia, as sim como 
de se jo cum pri men tar tam bém o Se na dor Jef fer son
Pé res – nos so can di da to à pre si dên cia da Casa –
pelo seu apar te. Qu e ro cum pri men tá-los, en fim, pela
ini ci a ti va, pela opor tu ni da de e lu ci dez das pa la vras de 
V. Exªs a res pe i to des sa gran de re a li za ção que foi o
Fó rum So ci al Mun di al, re a li za do em Por to Ale gre. Da -
qui para a fren te, ha ve rá de ser ele tam bém per ma -
nen te, sem pre em con tra pon to ao Fó rum Eco nô mi co
Mun di al de Da vos, na Su í ça. Pa ra béns, cum pri men to
efu si va men te V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sou 
eu quem cum pri men ta V. Exª por esse apar te tão im -
por tan te, emi nen te Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. V.
Exª ilus trou o de se jo da so ci e da de mun di al hoje ao di -
zer que um re pre sen tan te da Su í ça está pro pon do a
que bra do si gi lo ban cá rio em seu país, que tal vez seja 
aque le que mais se be ne fi cie des se si gi lo. Os olhos e
as aten ções de todo o mun do es tão vol ta dos para
aqui lo que de ve mos em pre en der no de cor rer des te
novo sé cu lo: po lí ti cas pú bli cas vol ta das para a di mi -
nu i ção, cada vez ma i or, da di fe ren ça en tre o mu i to po -
bre e o mu i to rico.

Du ran te o mês de ou tu bro, o Ban co Mun di al pro -
mo veu, aqui em Bra sí lia, o Fó rum so bre o De sen vol vi -
men to, que teve como tema cen tral ”O Ata que à Po -
bre za“.
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Du ran te os três dias do en con tro, re pre sen tan -
tes do Go ver no Fe de ral, par la men ta res, li de ran ças da 
so ci e da de ci vil, re pre sen tan tes de go ver nos es tran -
ge i ros, mem bros de or ga ni za ções in ter na ci o na is
não-governamentais e es tu di o sos do as sun to pro cu -
ra ram de fi nir um ca mi nho mais efi caz a ser se gui do
da qui para a fren te na luta pela di mi nu i ção da mi sé ria
e da con cen tra ção de ren da em ní vel mun di al.

É im por tan te res sal tar que, ape sar das de cla ra -
ções de boas in ten ções mu i to co muns nes ses en con -
tros e das pou cas ações con cre tas em pre en di das pe -
los pa í ses mais ri cos para di mi nu ir as gri tan tes in jus ti -
ças nas áre as mais po bres do mun do, o de ba te so bre
a di mi nu i ção das de si gual da des so ci a is tem au men -
ta do o grau de cons ci en ti za ção so bre o pro ble ma e le -
va do à con quis ta de al gu mas vi tó ri as im por tan tes. Há
pou co ci ta mos o exem plo do Fó rum So ci al Mun di al. 

To da via, no caso par ti cu lar do nos so País, onde
não exis tem guer ras, re vol tas, con fli tos ét ni cos ou ter -
re mo tos, e onde a pro du ção anu al de bens e ser vi ços
está en tre as dez ma i o res do mun do, a mi sé ria e a de -
sa gre ga ção so ci al ca u sam tre mor e nos en ver go -
nham pe ran te o mun do.

Igual men te cho can te é a si tu a ção da dis tri bu i -
ção da ren da na ci o nal, que qua se não se tem al te ra -
do ao lon go dos anos, e que co lo ca o Bra sil em po si -
ção avil tan te, mes mo en tre os pa í ses mais sub de sen -
vol vi dos do pla ne ta. 

Em 1999, o Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e
Esta tís ti ca (IBGE) re ve lou que o 1% mais rico da po -
pu la ção de ti nha 13,8% da ren da to tal, en quan to os
50% mais po bres fi ca vam com 13,5%. A dis pa ri da de
so ci al bra si le i ra é tão cho can te e ab sur da que um rico
re ce be mais do que 50 po bres. 

Em 1988, o co e fi ci en te de Gini, ín di ce que ser ve 
para me dir o grau de con cen tra ção de ren da, era de
0.613 para a eco no mia bra si le i ra. É im por tan te res -
sal tar que, com pa ra do com o ín di ce de 1998, que foi
de 0,575, na ver da de, em 10 anos, ob ser va mos que
pro gres sos não fo ram al can ça dos. Cum pre re lem brar
que quan to mais pró xi mo de 1 (um) for o co e fi ci en te
de Gini pior é a dis tri bu i ção de ren da. 

O apart he id so ci al que amar ga mos mos tra
igual men te que o tão pro pa la do ecu me nis mo ét ni co
bra si le i ro, can ta do em pro sa, ver so e mú si ca por mu i -
tas fi gu ras pro e mi nen tes de nos sa vida co ti di a na, não 
pas sa de uma gran de in ven ção da mí dia e das pró pri -
as eli tes. Ver da de i ra men te, des de o iní cio da nos sa
his tó ria, ele sem pre foi uma doce ilu são de cu nho pa -
ter na lis ta, cri a da de li be ra da men te para ali men tar os
so nhos da que les que acre di tam ser pos sí vel sair do

sub mun do e gal gar com fa ci li da de os qua se in trans -
po ní ve is de gra us da ci da da nia, da fama e da ri que za.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a re a li da -
de sa la ri al pra ti ca da no Bra sil é a tes te mu nha mais
im por tan te de que a nos sa so ci e da de é ex tre ma men -
te cru el, pre con ce i tu o sa e pro fun da men te ex clu den te. 
A mé dia de ven ci men tos men sa is é de 2,61 sa lá rio
mí ni mos en tre par dos, 2,71 en tre ne gros e 5,6 en tre
bran cos. Por ou tro lado, quan do se fala em ní vel edu -
ca ci o nal, os da dos são igual men te mar can tes.
Enquan to um bran co tem, em mé dia, 7,5 anos de es -
co la ri da de, os ne gros e os par dos pas sam ape nas 5,1 
anos na es co la. Por sua vez, o anal fa be tis mo vi ti ma
21,6% dos ne gros, 20,7% dos par dos e ape nas 8,4%
dos bran cos.

No con tex to la ti no-americano, a si tu a ção so ci al
do Bra sil tam bém não é das mais bri lhan tes. Os ín di -
ces de mor ta li da de in fan til con ti nu am bas tan te ele va -
dos, ou seja, 37 óbi tos por mil nas ci men tos, en quan to
o Mé xi co apre sen ta um ín di ce de 24,65 por mil nas ci -
dos.

No cam pe o na to dos ca sos de den gue, do en ça
do sub de sen vol vi men to trans mi ti da pelo mos qui to
Ae des aegy pti, ao con trá rio dos pí fi os re sul ta dos
que con se gui mos nas Olim pía das de Sid ney, so mos
bri lhan tes, já ga nha mos vá ri as me da lhas de ouro e
até o fi nal des te ano ou tras vi rão.

O Bra sil é o país da Amé ri ca La ti na com mais
ca sos de den gue re gis tra dos no ano 2000. A me da lha 
foi con ce di da pela Orga ni za ção Pan-Americana de
Sa ú de (Opas), após a di vul ga ção em Was hing ton do
seu re la tó rio anu al. Se gun do a Opas, até o fi nal de de -
zem bro do ano pas sa do, não fal ta ri am atle tas da den -
gue no Bra sil. Se gun do suas pre vi sões, quan do os si -
nos re pi cas sem nos pri me i ros mo men tos do sé cu lo
XXI, o nos so País re gis tra ria, no con tex to la ti -
no-americano, um novo re cor de de den gue. Até o iní -
cio des te ano, a en ti da de es ti ma va que mais de 249
mil pes so as es ta ri am con ta mi na das pela do en ça, das 
qua is qua se 3 mil se ri am vi ti ma das pela for ma mais
vi o len ta de sua ma ni fes ta ção, que é a cha ma da den -
gue he mor rá gi ca. Hoje, há um novo tipo de den gue,
do tipo 3, como exis te a he pa ti te C.

Não po de mos nos es que cer de que nes se trá gi -
co e ver go nho so cam pe o na to, nos sos ad ver sá ri os
mais pe ri go sos não che gam se quer a ame a çar o nos -
so fa vo ri tis mo como cam peões da do en ça no con ti -
nen te. El Sal va dor, Hon du ras e Pa ra guai, pa í ses de
ba i xo ní vel de de sen vol vi men to eco nô mi co nas Amé -
ri cas, ocu pam es sas po si ções. Os dois pri me i ros já
de cla ra ram es ta do de emer gên cia por ca u sa da epi -
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de mia da den gue. Enquan to isso, o Pa ra guai, que
ocu pa a se gun da po si ção na Amé ri ca La ti na, re sis te
em se guir o mes mo ca mi nho, mas pode ser a pró xi ma 
bola da vez, com 24.282 re gis tros da do en ça. Mes mo
as sim, os pa ra gua i os não de vem sen tir ver go nha por -
que, como já dis se mos, o Bra sil é o cam peão ab so lu -
to e, até o fi nal de se tem bro des te ano, já apre sen ta va 
171.831 ca sos de den gue, se gun do os da dos da
Opas.

Re cen te men te, o jor nal Fo lha de S.Pa u lo di vul -
gou da dos de uma pes qui sa que mos tra o cres ci men -
to da po bre za no Bra sil, prin ci pal men te no pri me i ro
ano do se gun do man da to do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, e que são re al men te mu i to pre o -
cu pan tes. O re fe ri do es tu do é do Insti tu to de Pes qui -
sas Eco nô mi cas Apli ca das – Ipea, ór gão do Mi nis té -
rio do Pla ne ja men to, e foi co or de na do pela pes qui sa -
do ra Sô nia Ro cha, li ga da à ins ti tu i ção. Se gun do o es -
tu do, em 1999, o con tin gen te de po bres bra si le i ros
ga nhou a ade são de mais 3,1 mi lhões de pes so as.
Esses no vos po bres não ti nham ren da se quer para
com prar co mi da e rou pa, sem fa lar, é cla ro, na fal ta to -
tal de ca pa ci da de para en fren tar gas tos com sa ú de e
edu ca ção. A pes qui sa mos tra igual men te que, em
1998, o per cen tu al de po bres no Bra sil re pre sen ta va
33,4% da po pu la ção. To da via, em 1999, esse per cen -
tu al su biu para 34,9%, re pre sen tan do, em nú me ros
ab so lu tos, cer ca de 55 mi lhões de pes so as, pes so as
mu i to po bres em nos so País. É im por tan te não es -
que cer que o nú me ro de po bres exis ten tes no Bra sil é 
ma i or do que as po pu la ções de Por tu gal e Espa nha
jun tos; su pe ra a me ta de de toda a po pu la ção do Mé xi -
co; atin ge qua se a po pu la ção da Fran ça, hoje de 59
mi lhões; e é bem ma i or do que as po pu la ções da
Argen ti na, Uru guai e Pa ra guai so ma das, que for mam
co nos co o tão so nha do Mer co sul, que es pe ra mos
seja um or ga nis mo mu i to im por tan te para a eco no mia 
re gi o nal.

Se gun do da dos do pró prio Pa lá cio do Pla nal to,
em 1998, 21,4 mi lhões de bra si le i ros es ta vam aba i xo
da li nha de po bre za, ou seja, não ti nham ren da nem
para se ali men tar de cen te men te. Se gun do a pes qui -
sa do ra Sô nia Ro cha, mes mo com uma li ge i ra que da
do nú me ro de in di gen tes de 1998 para cá, como já vi -
mos, o nú me ro de po bres em nos so País au men tou
no mes mo pe río do.

Fi nal men te, o es tu do é unâ ni me em apon tar os
efe i tos per ver sos da glo ba li za ção e a cri se cam bi al
como os res pon sá ve is di re tos pelo au men to de nos sa 
po bre za e pela anu la ção dos ga nhos so ci a is con se -

gui dos prin ci pal men te no pri me i ro man da to do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Não po de mos mais fa zer vis ta gros sa ou re le gar 
a se gun do pla no os gra ves pro ble mas so ci a is que vi -
ve mos nes te fi nal de sé cu lo. A mi sé ria e a po bre za es -
tão ne ces si tan do de um ata que fron tal e pre ci sam ser
en fren ta das e mi ni mi za das a cur to pra zo. O que está
acon te cen do hoje nas ruas de Re ci fe, nas áre as ru ra -
is do nos so País, nas fa ve las, nos pre sí di os e mes mo
nos ba ir ros mais no bres das gran des ci da des, não
pode es pa lhar-se. Do con trá rio, as ins ti tu i ções per de -
rão o con tro le, e o Esta do su cum bi rá.

O Mi nis tro Ma lan afir mou, em sua in ter ven ção
no fó rum con tra a po bre za, re a li za do em Bra sí lia, que
o Bra sil sem pre foi um país com mu i tos po bres e con -
ti nu a rá as sim ain da por mu i to tem po. Não cre io que
te nha mos mais con di ções de es pe rar sé cu los para
re sol ver uma ques tão que po de mos su pe rar em ape -
nas duas dé ca das, se ti ver mos res pon sa bi li da de.
Assim, se pen sa mos re al men te em um fu tu ro me lhor,
já po de ría mos co me çar des de ago ra – e o fó rum foi
im por tan te para isso – a car re ar os re cur sos que ne -
ces si ta mos para trans for mar o Bra sil em uma so ci e -
da de de sen vol vi da eco no mi ca men te, so ci al men te
jus ta e ple na men te de mo crá ti ca. Só com uma par te
do di nhe i ro que jo ga mos a cada ano no lixo, se ría mos 
ple na men te ca pa zes, em mé dio pra zo, de ti rar qua se
todo o povo bra si le i ro da mi sé ria so ci al ver go nho sa
em que vive.

Um País que ar ras ta atrás de si uma mi sé ria do
ta ma nho da nos sa não pode am bi ci o nar qual quer de -
sen vol vi men to eco nô mi co e mu i to me nos ocu par uma 
po si ção de res pe i to nas Amé ri cas e no res to do mun -
do.

E, para en cer rar, Sr. Pre si den te, gos ta ria de so li -
ci tar aos emi nen tes Se na do res que, nes ta ele i ção
pró xi ma da Câ ma ra e do Se na do, o bom sen so pre va -
le ça. Ontem, o dó lar atin giu o seu va lor mais alto nos
úl ti mos tem pos, R$1,99, e a Bol sa de São Pa u lo caiu
mais de três pon tos, e tudo se de bi ta à in tran qüi li da de 
que exis te no País hoje em fun ção das ele i ções da
Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Sr. Se -
na dor, ape nas peço a sua be ne vo lên cia para fa zer um 
bre ve apar te.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço V. Exª com mu i ta hon ra, e a be ne vo lên cia será
do Pre si den te.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor 
Car los Pa tro cí nio, eu gos ta ria de, an tes do en cer ra -
men to, mais uma vez re gis trar a mi nha ad mi ra ção e
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os meus cum pri men tos pelo dis cur so de V. Exª, pela
im por tân cia, pela den si da de, pela opor tu ni da de até
mes mo des se cha ma men to à res pon sa bi li da de que
V. Exª faz aos Se na do res no fi nal do seu pro nun ci a -
men to.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço a V. Exª e ao Sr. Pre si den te.

Isso é o que es pe ra mos des se meu pri me i ro dis -
cur so no li mi ar do sé cu lo XX e do ter ce i ro mi lê nio.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Fre i tas Neto.
O SR. FREITAS NETO (PFL – PI. Pro nun cia o

se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, ao se en cer ra rem os tra ba lhos le gis la ti vos de
2000, no dia 27 de de zem bro, re ce bi do Mi nis tro dos
Trans por tes, Eli seu Pa di lha, cor res pon dên cia re la ti va
a pro nun ci a men to em que ana li sei o es ta do das ro do -
vi as que cor tam o ter ri tó rio pi a u i en se. Nes sa men sa -
gem, o Avi so GM/MT nº 1.696, co mu ni ca va-me o Mi -
nis tro Eli seu Pa di lha pro vi dên ci as to ma das para a
me lho ria das con di ções da ma lha ro do viá ria.

De acor do com o Mi nis tro, já se re a li za ra li ci ta -
ção para com ple ta res ta u ra ção da BR-497, tre cho Pi -
cos-Paulistana-Divisa PI-PE, pre via-se a li ci ta ção de
fase de pro gra ma de res ta u ra ção que in clui a BR
316-PI, tre cho Te re si na-Picos-Divisa PI-PE, e ain da a 
in ten si fi ca ção dos ser vi ços de con ser va ção de pis ta,
ten do em vis ta a me lho ria das con di ções de tra fe ga bi -
li da de das ro do vi as fe de ra is no Esta do do Pi a uí.

Te nho, efe ti va men te, de nun ci a do fre qüen te -
men te, des ta tri bu na, o mau es ta do das ro do vi as bra -
si le i ras. Suas con di ções, in fe liz men te, têm efe ti va -
men te se de te ri o ra do, tor nan do cada vez mais con -
cre ta a pos si bi li da de de que em bre ve re giões in te i ras 
ve jam-se pri va das de trans por te ro do viá rio. Não falo
sem pro vas. A quin ta ver são da Pes qui sa Ro do viá ria
da Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te, uma por -
me no ri za da ava li a ção das con di ções das ro do vi as
bra si le i ras, foi di vul ga da no fi nal de de zem bro e cons -
ta tou não só que a si tu a ção ge ral ha via pi o ra do mas
tam bém que a de gra da ção do sis te ma fora ma i or em
de ter mi na das re giões, par ti cu lar men te no Nor des te.
Re a li za da no se gun do se mes tre de 2000, a Pes qui sa
Ro do viá ria ava li ou 43.283 qui lô me tros de es tra das,
cer ca de 500 qui lô me tros mais do que o cons ta ta do
na edi ção an te ri or da pes qui sa, de 1999. Des se to tal,
38.571 qui lô me tros cor res pon dem a ro do vi as fe de ra -
is pa vi men ta das e os de ma is 4.712 a es tra das es ta -
du a is. Incor po ro a este pro nun ci a men to os qua dros
que mos tram essa si tu a ção dra má ti ca.

A pes qui sa an te ri or mos tra va que o es ta do de
con ser va ção das ro do vi as pes qui sa das es ta va pés si -
mo, ruim ou de fi ci en te em 77,5% de sua ex ten são.
Des ta vez, as ro do vi as nes sas con di ções che gam a
80,3%. As ro do vi as em bom es ta do, que atin gi am
19,7% do to tal, ago ra são ape nas 18%. As jul ga das
em óti mo es ta do ca í ram de 2,8% para mí se ros 1,7%.

Em nú me ros ab so lu tos, dos 42.815 qui lô me tros
pes qui sa dos, 34.736 po dem ser con si de ra dos em es -
ta do de fi ci en te, ruim ou pés si mo, con tra 33.303 em
1999. Apre sen tam-se em bom es ta do 7.803 qui lô me -
tros, quan do em 1999 eram 8.412, e es tão em óti mo
es ta do 744 qui lô me tros, quan do no ano pas sa do
eram 1.200. Obser va-se, des sa for ma, que se ge ne -
ra li za a de te ri o ra ção. Esvai-se a pe que na me lho ra
que se ve ri fi ca ra em 1999 em re la ção a 1998.

A cons ta ta ção que sur ge de ime di a to é a de que
es ta mos as sis tin do a uma ver da de i ra di la pi da ção do
pa tri mô nio na ci o nal. As ro do vi as que a fal ta de con -
ser va ção faz de sa pa re cer cons ti tu em pro du to de im -
pos tos e ta xas pa gos com enor me sa cri fí cio pela po -
pu la ção bra si le i ra. De ve ría mos es tar ze lan do pelo re -
sul ta do des se sa cri fí cio, fa zen do o mí ni mo que se es -
pe ra de qual quer ad mi nis tra dor: pre ser var o que re ce -
beu.

Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do -
res, es ses da dos fa lam por si. A des tru i ção das ro do -
vi as des te país pre ju di ca a to ta li da de de seus ci da -
dãos. A con ta da cons tru ção da ma lha ro do viá ria foi
paga por to dos os bra si le i ros e, in fe liz men te, to dos
tam bém pa ga rão pelo des ca so dos ges to res de seu
pa tri mô nio.

No en tan to, al guns su por tam ônus ain da ma i or
que os de ma is. 

Como bra si le i ro, in dig nei-me ao ob ser var o qua -
dro re ve la do pela Pes qui sa Ro do viá ria. Como nor -
des ti no e como pi a u i en se, re vol tei-me. É que, se as
con di ções das ro do vi as mos tram-se dra má ti cas em
todo o país, no Nor des te a des tru i ção se acen tua. No
Pi a uí ain da mais.

Po de-se cons ta tar com cla re za essa si tu a ção
ao se ve ri fi car que, das dez pi o res ro do vi as bra si le i -
ras, nove cor tam o Nor des te. Aliás, são jus ta men te as 
nove pi o res de todo o ter ri tó rio na ci o nal. Oito têm todo 
o seu tra ça do em ter ras nor des ti nas.

Em con tra par ti da, das dez me lho res, nove cor -
tam as re giões Sul e Su des te. O Nor des te con ta com
ape nas um pe que no tre cho des sas dez es tra das, o
que liga a BR-101, na Ba hia, a Teó fi lo Oto ni, em Mi -
nas Ge ra is. A ro do via res tan te a in te grar esse se le to
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es ca lão está na Re gião Cen tro-Oeste, li gan do Bra sí -
lia a Cu i a bá. 

Nada te nho con tra a exis tên cia de boas ro do vi -
as no Sul e no Su des te. Pelo con trá rio, gos ta ria que
apre sen tas sem ex ce len te con ser va ção – o que nem
nes sas re giões ocor re, con for me de mons tra a pes -
qui sa. O re co men dá vel, po rém, se ria que to das as es -
tra das do país re ce bes sem a aten ção in dis pen sá vel
para a pre ser va ção da sua tra fe ga bi li da de.

No Nor des te, com pro va a Pes qui sa Ro do viá ria,
a de gra da ção ace le rou-se. E o Pi a uí foi um dos es ta -
dos mais afe ta dos por esse pro ces so per ver so. Pas -
mem: des sas dez pi o res ro do vi as do País, cin co es tão 
em ter ri tó rio pi a u i en se. Das três pi o res, duas cor tam o 
Pi a uí. Das cin co pi o res, três ser vem nos so Esta do. 

Ain da mais do lo ro so: hou ve sen sí vel de te ri o ra -
ção em re la ção à si tu a ção apu ra da em 1999. A li ga -
ção en tre Te re si na e Bar re i ras, na Ba hia, era a quin ta
pior do país em 1999. Hoje, de acor do com a Pes qui -
sa Ro do viá ria 2000, é a vi ce-campeã de des tru i ção. A 
li ga ção Pi cos–Sal gue i ro man te ve-se em ter ce i ro lu -
gar. O per cur so en tre Te re si na e Pe tro li na, pe las
BR-222 e BR-343, sal tou do 14º para o 4º lu gar. A Te -
re si na–For ta le za se quer es ta va no con jun to das dez
pi o res do ano pas sa do, quan do ocu pa va o 19º lu gar.
Ago ra está em 9º e o 8º é ocu pa do pela BR-020, en tre 
For ta le za e Pi cos.

Na aná li se por me no ri za da que a Pes qui sa Ro -
do viá ria faz de cada es tra da, cons ta ta-se que a ava li -
a ção está cor re ta, pre ci sa. To me-se como exem plo a
li ga ção Te re si na-Barreiras. A pa vi men ta ção está ruim 
ou pés si ma em 506 qui lô me tros, o que re pre sen ta
46,4% do to tal. Está de fi ci en te em ou tros 434. Ape nas 
150 qui lô me tros po dem ser con si de ra dos em óti mo
ou bom es ta do. A si na li za ção é ruim ou pés si ma em
95,4% da ro do via, 1.040 qui lô me tros.

O re la tó rio so bre as con di ções da es tra da diz
tudo: ”O pa vi men to apre sen ta lon gos tre chos to tal -
men te des tru í dos. Está re ca pe a do sem re men dos. O
es ta do do pa vi men to exi ge ba i xís si ma ve lo ci da de de
trân si to. Na si na li za ção ho ri zon tal, a pin tu ra das fa i -
xas é ine xis ten te. A si na li za ção ver ti cal está au sen te
em todo o per cur so. Fo ram en con tra dos ani ma is na
pis ta em boa par te do per cur so“. 

Tra ta-se de ro do via ex tre ma men te im por tan te
para a eco no mia re gi o nal. A pró pria Pes qui sa Ro do -
viá ria ob ser va que a car ga nela pre do mi nan te é de
pro du tos agrí co las, se gui da por pro du tos in dus tri a li -
za dos. A ver da de é que em todo o país, e prin ci pal -
men te nas re giões em que as es tra das mais se de te ri -
o ram, o cus to do trans por te de car ga ele va-se ex po -

nen ci al men te em fun ção das más con di ções de trá fi -
co. Infe liz men te, o peso das ro do vi as em nos sa ma triz 
de trans por tes é mu i to gran de, im pli can do ele va do
grau de de pen dên cia de nos sa eco no mia em re la ção
às con di ções das es tra das. Como as de fi ciên ci as na
con ser va ção du pli cam ou mes mo tri pli cam a du ra ção
pre vis ta para de ter mi na dos per cur sos, a des tru i ção
das ro do vi as ter mi na por re pre sen tar um alto cus to
para o trans por ta dor e, em con se qüên cia, para o con -
su mi dor.

O gas to de com bus tí vel tam bém cres ce em pro -
por ções ele va das. Ao anun ci ar os re sul ta dos da pes -
qui sa, o pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal do
Trans por te, Clé sio Andra de, mos trou a di men são
des se pro ble ma: de acor do com seus cál cu los, um
ca mi nhão que tran si te pe las es tra das bra si le i ras tem
um au men to en tre 20 a 30% no con su mo de com bus -
tí ve is.

Esses cus tos são am pli a dos ain da mais pe los
da nos ca u sa dos aos ve í cu los – par ti cu la res, de trans -
por te de pas sa ge i ros ou de trans por te de car ga – pe -
las fa lhas de con ser va ção das ro do vi as; mul ti pli -
cam-se es ses cus tos. A re po si ção de com po nen tes
nos ve í cu los ou de ve í cu los das fro tas re pre sen ta um
gas to ain da ma i or ao de ter mi nar a pa ra li sa ção ou a
sus pen são dos seus tra ba lhos.

É evi den te que essa si tu a ção re pre sen ta, ao
lado dos pro ble mas eco nô mi cos, ex tre mo des con for -
to para a po pu la ção, es pe ci al men te a de me nor ren -
da, que não tem ou tras op ções para vi a jar e que, com
fre qüên cia, pre ci sa usar as ro do vi as para se des lo car
aos lo ca is de tra ba lho. Nas áre as me tro po li ta nas e
mes mo nos pó los mé di os de in dus tri a li za ção ou de
ser vi ços, o per cur so en tre mo ra dia e tra ba lho cos tu -
ma dar-se por meio de ro do vi as. O tem po de des lo ca -
men to se es ten de por tem po mu i to su pe ri or ao que
se ria nor mal. As es tra das es bu ra ca das, des gas ta das, 
se mi-destruídas, tor nam os per cur sos mais de mo ra -
dos e mais di fí ce is.

É in te res san te ob ser var tam bém o que ocor reu
com as ro do vi as pri va ti za das. A elas se atri bu iu, com
ra zão, a pe que na me lho ria cons ta ta da en tre o le van -
ta men to re a li za do em 1999 e o an te ri or, em 1998.
Des ta vez, re gis trou-se um re cuo nes se pro ces so. Por 
exem plo, a Via Du tra, que ocu pa va o pri me i ro lu gar,
está hoje em se gun do, com 200 qui lô me tros, ou 49%
do to tal, con si de ra dos de fi ci en tes. 

Cons ta ta ram-se, nes se e em ou tros ca sos, ca -
rên ci as na ges tão das ro do vi as hoje con tro la das por
em pre sas pri va das. Embo ra boa par te de las per ma -
ne ça en tre as me lho res do país, não se jus ti fi ca qual -
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quer re tro ces so, em es pe ci al quan do se sabe que a
sua qua li da de se deve à exis tên cia de pe dá gio que a
pró pria Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te con si -
de ra ele va do e que, em con se qüên cia, one ra a pro du -
ção. Ci tan do uma vez mais o Pre si den te Clé sio
Andra de, ”a CNT é fa vo rá vel à pri va ti za ção, mas con -
si de ra exa ge ra das as atu a is ta xas de pe dá gio“. Afi nal, 
a po pu la ção já paga nu me ro sos tri bu tos e en tre as fi -
na li da des des sa re ce i ta está tam bém a cons tru ção e
pre ser va ção de ro do vi as.

O sim ples fato de que as ro do vi as pri va ti za das
es tej am en tre as me lho res do País, por si po si ti vo, im pli -
ca uma cons ta ta ção do lo ro sa. A ló gi ca do mer ca do es ti -
mu la o in te res se do se tor pri va do pe las ro do vi as que
cor tam as re giões eco no mi ca men te mais for tes do País
e, por isso mes mo, es sas es tra das ain da se en con tram
em me lhor es ta do de con ser va ção. O con trá rio ocor re
nas re giões mais po bres: Nor te e Nor des te. É de se
pen sar, por tan to, que as con di ções da ma lha ro do viá ria
acen tu a rão o im pul so, cada vez mais per cep tí vel, para o 
alar ga men to do abis mo his tó ri co en tre as re giões ri cas
e as re giões po bres des te País.

Sr. Pre si den te, a omis são dos res pon sá ve is
pelo pa tri mô nio ro do viá rio bra si le i ro está con du zin do
à sua per da. Está im pon do cus tos ma i o res aos con su -
mi do res in ter nos e aos ex por ta do res, que de i xam de
ob ter as di vi sas de que o Bra sil tan to pre ci sa. Está
ator men tan do a po pu la ção que pre ci sa do trans por te
ro do viá rio para se lo co mo ver, em es pe ci al para tra ba -
lhar. Está co lo can do óbi ces pra ti ca men te in trans po ní -
ve is para o de sen vol vi men to na ci o nal. E está, por fim,
apro fun dan do os des ní ve is, já imen sos, en tre os ri cos 
e po bres nes te País.

Os pi o res tre chos das ro do vi as bra si le i ras es tão
lo ca li za dos na re gião Nor des te. Nove en tre dez das
mais de te ri o ra das es tra das do País cor tam o ter ri tó rio 
nor des ti no. Esse qua dro, ní ti do já nas pes qui sas ro -
do viá ri as an te ri o res, agra vou-se sen si vel men te na
ver são 2000 des se es tu do.

Os da dos da Pes qui sa Ro do viá ria de 1999 pro -
por ci o na vam-nos o con so lo de que, con si de ran do-se
o con jun to da ma lha ro do viá ria bra si le i ra, po dia-se
iden ti fi car al gu ma me lho ra nas con di ções de trá fe go.
De um ano para cá, re gis trou-se mo vi men to con trá rio. 
As es tra das vol ta ram a de te ri o rar-se. Todo o País per -
de com isso. 

As re giões mais po bres per dem ain da mais. Não 
ape nas suas ro do vi as são as que apre sen tam mais
sig ni fi ca ti vo e ace le ra do pro ces so de de te ri o ra ção,
como ine xis te es pe ran ça de me lho ra. Os da dos da

Pes qui sa Ro do viá ria con tri bu em para au men tar ain -
da mais essa pre o cu pa ção.

De um lado se mos tra que as me lho res ro do vi -
as, ain da que em es ta do pior que o re gis tra do no ano
pas sa do, são as que pas sa ram pelo pro ces so de pri va -
ti za ção. Ine xis te in te res se, por par te do se tor pri va do,
em ad qui rir o con tro le e a ges tão das es tra das do Nor -
des te. O re tor no dos in ves ti men tos ten de a ser me nor.
De ou tro lado, ale gan do ca rên cia de re cur sos, o Po der
Pú bli co pou co fez para re ver ter a si tu a ção das ro do vi as
lo ca li za das nas re giões Nor des te e Nor te. 

Uma vez mais, por tan to, a Pes qui sa Ro do viá ria
da CNT con fir ma, com in for ma ções pro ve ni en tes de
um cu i da do so le van ta men to de cam po, uma cons ta -
ta ção que todo o povo do nos so Nor des te faz há lon go 
tem po e que ve nho de nun ci an do sem tré gua. Com -
pro va-se que não ape nas o Go ver no está per mi tin do
a di la pi da ção de um pa tri mô nio que é de todo o povo
bra si le i ro como, ao per mi tir que isso ocor ra, está con -
tri bu in do para apro fun dar ain da mais as de si gual da -
des re gi o na is. Com pre en do os pro ble mas de na tu re -
za or ça men tá ria que afe tam o Mi nis té rio dos Trans -
por tes e re co nhe ço os es for ços do Mi nis tro Eli seu Pa -
di lha para fa zer fren te aos gra ves de sa fi os que en con -
trou na Pas ta. Mas a po pu la ção quer res pos tas.

A quem de nun cia, quem cri ti ca, quem apon ta
er ros ad mi nis tra ti vos cos tu ma-se co brar que apon te
so lu ções. Nes te caso, a so lu ção é sim ples. Não de -
pen de, como se tor nou moda di zer, de se apon tar no -
vas fon tes de ren da ou de se cri a rem no vas – vale di -
zer, au men tar a já ex tor si va car ga tri bu tá ria que pesa
so bre os bra si le i ros. A so lu ção, no caso, é mu i to sim -
ples. Bas ta que o Go ver no go ver ne. Os im pos tos são
pa gos hoje pe los con tri bu in tes na su po si ção, ele men -
tar, de que ser vi rão ao me nos para man ter o pa tri mô -
nio cons tru í do, no pas sa do, pe los im pos tos en tão co -
bra dos. Que isto seja fe i to.

Agra de ço a aten ção do Mi nis tro dos Trans por -
tes, ao mes mo tem po em que ma ni fes to o de se jo de
que as pro vi dên ci as por S. Exª co mu ni ca das em seu
avi so con si gam, se não so lu ci o nar, ao me nos ame ni -
zar os pro ble mas en fren ta dos pe los que de pen dem
das ro do vi as bra si le i ras. Espe ro, como to dos os ci da -
dãos des te País, que uma ação efe ti va e um es for ço
cada vez ma i or do Po der Pú bli co con si gam re ver ter o
pro ces so mos tra do nas su ces si vas pes qui sas so bre
as con di ções das es tra das em nos so País.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FREITAS NETO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

A pa la vra está fran que a da aos Srs. Par la men ta -
res. (Pa u sa)

Os Srs. Se na do res Ro meu Tuma, Ro nal do Cu -
nha Lima, Ro ber to Re quião, Fran ce li no Pe re i ra, Bel lo
Par ga e Edu ar do Si que i ra Cam pos en vi a ram dis cur so 
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. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, no fi nal do ano pas sa -
do, tive a hon ra e a ale gria de par ti ci par de um ato de
afir ma ção num fu tu ro ain da mais gran di o so para o
Espor te Clu be Sí rio, tra di ci o nal en ti da de de São Pa u -
lo. Ao pre sen ci ar a ina u gu ra ção de sua nova e im po -
nen te sede so ci al, sen ti-me como se pre sen ci as se
uma fes ta em mi nha pró pria casa, tan tos são os la ços
afe ti vos que a ele me li gam há mu i tos anos. E exul tei
ao ver en cer rar-se, com pom pa e bri lho, a edi fi ca ção
da qui lo que mi lha res de as so ci a dos, en tre os qua is
me en con tro, con si de ram como ex ten são do pró prio
lar. 

A emo ção e o sim bo lis mo do ato de ina u gu ra ção 
avul ta ram por que re sul tou dos es for ços de cin co di re -
to ri as con se cu ti vas e do de ci si vo apo io dos as so ci a -
dos, es pe ci al men te du zen tos ab ne ga dos que par ti ci -
pa ram da Cam pa nha ”Cin co em Um“. Ao an te ci par o
pa ga men to da taxa de ma nu ten ção cor res pon den te a 
cin co anos, per mi ti ram a con clu são das obras com re -
cur sos pró pri os do clu be, nes te se gun do man da to do
que ri do ami go e Pre si den te Ro ber to Ca ba ri ti.

Dez anos de tra ba lho de no da do fo ram ne ces sá -
ri os para se che gar àque le mo men to. E, ao fi nal, nos
re u ni mos para apre ci ar e co me mo rar os re sul ta dos
do pro je to ar qui te tô ni co de um ilus tre e an ti go as so ci -
a do, Dr. Sami Bus sab, Di re tor Exe cu ti vo da Fun da ção
Para o De sen vol vi men to da Edu ca ção, do Go ver no
do Esta do de São Pa u lo.

A exem plo de to das as gran des re a li za ções co -
le ti vas, a nova sede só cio-administrativa tam bém não
de cor reu de uma úni ca con cep ção. Re sul tou do so -
nho aca len ta do pela Co mis são de Obras do Sí rio e
con so li da do no Pla no Di re tor de 1990, que fi xou as
ne ces si da des as so ci a ti vas e nor te ou o pen sa men to
do ilus tre ar qui te to. Dis se-me ele que a pri o ri da de, na -
que la épo ca, era o aten di men to de exi gên ci as so ci a is
e cul tu ra is, pois as obras an te ri o res ha vi am pri vi le gi a -
do o se tor es por ti vo. Assim, num edi fí cio que obe de ce 
à ar qui te tu ra con tem po râ nea, mas sem aban do nar os 
pa drões pre e xis ten tes no clu be, te mos ago ra um cen -

tro de con vi vên cia com pos to de au di tó ri os, sa las de
es tar, re u nião, xa drez, es tu dos para cri an ças e cur sos 
para adul tos, ta u le, es cri tó ri os das di re to ri as cul tu ral,
so ci al e es por ti va etc. Tam bém toda a par te ad mi nis -
tra ti va nele foi alo ja da es tra te gi ca men te, de ma ne i ra a 
per mi tir o aces so de pes so as, não per ten cen tes aos
qua dros so ci a is, sem ne ces si da de de pas sar pe las
de pen dên ci as des ti na das aos só ci os. Aliás, as no vas
ins ta la ções ad mi nis tra ti vas fo ram cons tru í das de
acor do com pa drões mo der nos des ti na dos a abri gar
ser vi ços fe i tos com tec no lo gia di gi tal em ple ni tu de.

Se for ver da de i ro o afo ris mo de Gi bran Kha lil Gi -
bran, quan do diz que ”o tra ba lho é o amor tor na do vi -
sí vel“, o que te mos ali é a vi su a li za ção do amor de vo -
ta do por ge ra ções de as so ci a dos ao Espor te Clu be
Sí rio, du ran te os úl ti mos 83 anos. Um amor que co -
me çou a 17 de ju lho de 1917, quan do, em seu ani ver -
sá rio, Mi lhem Si mão Racy ga nhou a Pre si dên cia da
en ti da de en tão fun da da, du ran te fes ta que jo vens imi -
gran tes sí ri os e li ba ne ses lhe ofe re ci am num quar to
de pen são da rua Au gus ta. Foi esse amor trans for ma -
do em pa i xão que fê-los, logo de po is, alu gar as ins ta -
la ções da Rua do Co mér cio, onde a agre mi a ção fun -
ci o nou até 1920.

Tem ra zão o ilus tre ar qui te to da Nova Sede Sí rio 
2000 quan do diz que, até a ela bo ra ção do Pla no Di re -
tor de 1990, a ên fa se es ta va nas ati vi da des es por ti -
vas. Du ran te os pri me i ros anos de vida, o Sí rio fa -
zia-se pre sen te nas pra ças de es por tes do an ti go
Ger mâ nia, hoje Pi nhe i ros, e do Flo res ta, de po is re ba -
ti za do com seu ver da de i ro e an ti go nome: Espé ria.
Tam bém o Par que Antár ti ca – en tão cha ma do de
Com pa nhia Antárc ti ca – li gou-se à his tó ria do Sí rio,
pois o pri me i ro tre i no de fu te bol nele acon te ceu, em
12 de agos to de 1917. Foi em se tem bro des se ano
que se ins ti tu iu o dis tin ti vo do clu be, com o mo no gra -
ma uti li za do até os anos 70.

Até fi car mun di al men te fa mo so, com a con quis -
ta do tí tu lo mun di al de bas que te, em 1979 – tro féu re -
pre sen ta do por uma das es tre las ama re las do atu al
em ble ma –, o Sí rio per cor reu lon go tra je to de lu tas,
su pe rou dis sa bo res e ob te ve mu i tas gló ri as, de po is
de uma der ro ta no fu te bol, por 3 a 2, di an te da equi pe
dos Cro nis tas Espor ti vos, no cam po do Flo res ta, a 20
de ja ne i ro de 1918. Der ro ta que só ser viu para re for -
çar o brio do time e le vá-lo a con quis tar, no mes mo
ano, o cam pe o na to da 2.ª Di vi são.

A apo te o se no bas que te che gou em 1979, tes -
te mu nha da por 8 mil pes so as no Gi ná sio do Ibi ra pu e -
ra, em São Pa u lo, dia 6 de ou tu bro, quan do o Sí rio
der ro tou o Bos na, da Iu gos lá via, ar re ba tou a copa
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”Wil li am Jo nes“ e sa grou-se cam peão mun di al. Nos sa 
equi pe era di ri gi da por Cláu dio Mor ta ri e a ex ce len te
atu a ção de Oscar Schmidt, en tão com 21 anos, foi de -
ci si va para a vi tó ria. Oscar fez 42 pon tos, in clu in do
dois lan ces li vres que em pa ta ram o jogo em 88 a 88 e
pro du zi ram a pror ro ga ção, na qual ven ce mos por 100
a 98. Ain da na que le ano, o Sí rio tam bém foi cam peão
pa u lis ta e bra si le i ro, re pe tin do o fe i to nos cam pe o na -
tos bra si le i ros de 83 e 89.

Com a en tre ga das no vas ins ta la ções, a Di re to -
ria acres cen tou onze mil me tros qua dra dos cons tru í -
dos ao pa tri mô nio so ci al, in clu in do as ga ra gens, para
uso dos três mil só ci os ti tu la res e seus qua tro mil de -
pen den tes, bem como dos ve te ra nos já re mi dos, por
cer to os ma i o res ve to res do amor como foi exal ta do
por Gi bran. E lem brar que em 1918, com um ano de
ati vi da de, o ”Sport Club Syrio“ ti nha 150 as so ci a dos!
Este nú me ro cres ceu ra pi da men te nos dois anos se -
guin tes e a sede so ci al pre ci sou ser trans fe ri da para
um con jun to da Rua Flo rên cio de Abreu, ao mes mo
tem po em que o Par que São Jor ge era alu ga do para
ser vir de sede es por ti va. Ain da no prin cí pio de dé ca -
da de 20, o clu be com prou uma área de 45 mil me tros
qua dra dos na Pon te Pe que na, Zona Nor te, lo cal pre -
fe ri do pe las de ma is agre mi a ções pa u lis ta nas à épo -
ca. Nes se es pa ço, pôde ins ta lar a sede so ci -
al-desportiva, com qua tro qua dras de tê nis, uma de
bas que te, um cam po de fu te bol e um lago uti li za do
nos es por tes náu ti cos.

No fi nal dos anos 40, co me ça ram a sur gir as
atu a is ins ta la ções, tor na das fa mo sas com o nome de
”A Jóia do Ae ro por to“, na re gião ad ja cen te a Con go -
nhas, hoje en tre as mais va lo ri za das no País. O ver ti -
gi no so cres ci men to de São Pa u lo fi ze ra a área ur ba na 
ex pan dir-se em di re ção à Sa ú de, dis tri to que, no iní -
cio do sé cu lo, co me ça ra a ser po vo a do por imi gran tes 
ita li a nos e por tu gue ses, es pa lha dos por chá ca ras e
fa zen das. Nos anos 30, par te des ses ter re nos fora lo -
te a da e ven di da à po pu la ção por um pre ço atra en te.
Com isso, mu i tas fa mí li as lá fo ram mo rar e fi ze ram o
co mér cio flo res cer. Imi gran tes ale mães e ja po ne ses
con tri bu í ram para o aden sa men to po pu la ci o nal da re -
gião, nas dé ca das de 50 e 60. Clu bes tra di ci o na is
des lo ca ram suas se des da Zona Nor te para a Sul, no
ras tro da que les seg men tos da po pu la ção. O Espor te
Clu be Sí rio se guiu essa ten dên cia. Em 1949, a di re to -
ria ven deu as ins ta la ções da Pon te Pe que na e, já en -
tão com o apo io de al guns só ci os ab ne ga dos, ad qui -
riu vá ri os lo tes de ter re no no ”Ca mi nho do Ae ro por to“, 
uma área to tal de 56 mil me tros qua dra dos, onde o
clu be con ti nua a fun ci o nar.

Em 1950, acon te ce ram as pri me i ras edi fi ca -
ções, de acor do com o pla no di re tor ela bo ra do pelo
ar qui te to Íca ro de Cas tro Mel lo, com a par ti ci pa ção de 
Ro ber to Bur le Marx. E, de ma ne i ra no tá vel, o Sí rio co -
me çou a in flu en ci ar o rá pi do de sen vol vi men to imo bi -
liá rio de toda a re gião pró xi ma à Ave ni da Indi a nó po lis, 
o que o in te grou ain da mais na so ci e da de. Con quis tas 
es por ti vas su ce de ram-se, tor nan do-o cada vez mais
co nhe ci do na ci o nal e in ter na ci o nal men te. Tan to que a 
se gun da es tre la ama re la de seu em ble ma re pre sen ta 
a vi tó ria do te nis ta Wil li am Ki ri a kos, cam peão do mun -
di al in fan til em 1985. Ao mes mo tem po, a im po nên cia
das no vas ins ta la ções con tri bu iu para eno bre cer
aque la par te da ci da de, como pal co de in ten sa ati vi da de
so ci al pro mo vi da pelo Sí rio. Fe i ras be ne fi cen tes, ”shows“
in ter na ci o na is, es pe tá cu los te a tra is con sa gra dos, con fe -
rên ci as de re no ma das per so na li da des, tudo con tri bu iu
para a me re ci da fama da agre mi a ção.

Espe ci fi car quan to foi in ves ti do na nova sede é ex -
tre ma men te di fí cil. Mas, cal cu la-se que a edi fi ca ção re -
pre sen ta, em va lo res imo bi liá ri os vi gen tes na re gião,
acrés ci mo pa tri mo ni al su pe ri or a 10 mi lhões de re a is.

No mi nar to dos os que se en ga ja ram na odis séia de 
83 anos é ob vi a men te im pos sí vel, mas cre io que pos sam 
ser re pre sen ta dos, sem ex ce ção, pe los lí de res que, des -
de a pro vi den ci al fes ta de ani ver sá rio, em 1917, exer ce -
ram a Pre si dên cia do Espor te Clu be Sí rio. Por isso, lou vo
es ses di ri gen tes, in vo can do seus no mes: 

Mi lhem Si mão Racy, Fa res Da ba gue, Adib
Azem, Antô nio Sa lem, Ro ber to M. Eli as, Ca i ral la Mo -
her da ui, Na bih Abdal la, Edu ar do Sa lem, Ernes to A.
Abdal la, Sa lim R. Jor ge, Edu ar do S. Ta mer, Mi chel
Na has, Afif Cury, Che did Ja fet, Wal do mi ro Ma luhy,
Antô nio J. Ris kal lah, Wa lid Ya zi gi, Lou ren ço Choh fi,
Ra mon Se min, Na gib Ja fet, Fuad Ko ra i cho, Sa mir T.
Bun duc ki, Álva ro Lo ta if, Na bih C. Sal lum, Má rio R.
Ris kal lah, Edu ar do Eu cif Esper, Vic tor Na cim Abbud e 
Ro ber to Ca ba ri ti.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, mi nha pa i -
xão e meu en tu si as mo pelo Espor te Clu be Sí rio le va -
ram-me a pro mo ver o re gis tro des tes fa tos nos ana is do
Se na do da Re pú bli ca, uma vez que, a meu ver, já es tão
in te gra dos à His tó ria de meu Esta do. Mas, fi-lo tam bém
por que a vi são da que la obra por ten to sa ori en tou-me
para ou tro pen sa men to do cul tu a do Gi bran:

”Tudo o que vês é mi ra gem.

Pro cu res a es sên cia que não se vê“.

Mu i to obri ga do.
 O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não pos so
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de i xar de tra zer à re fle xão des te Ple ná rio aqui lo que
con si de ro um dos ma i o res pa ra do xos da atu al po lí ti ca 
edu ca ci o nal. To dos nós sa be mos, as ava li a ções o de -
mons tra ram e os me i os de co mu ni ca ção já o di fun di -
ram à exa us tão que a qua li da de é, atu al men te, o
gran de di le ma da edu ca ção bra si le i ra. Ape sar dis so,
re cen tes me di das go ver na men ta is, que ten tam de sa -
ti var ex pe riên ci as bem su ce di das de bus ca de qua li -
da de no en si no, pa re cem ig no rar a prin ci pal de man da 
edu ca ci o nal do País.

Em re la ção à edu ca ção bá si ca, sa be-se que já
es tão qua se to tal men te su pe ra das as di fi cul da des de
aces so e que sua uni ver sa li za ção é uma re a li da de.
Entre tan to, re cen tes re sul ta dos do Sis te ma Na ci o nal
de Ava li a ção da Edu ca ção Bá si ca (SAEB) mos tram
uma ten dên cia ge ral para a que da, par ti cu lar men te
nos tes tes de Por tu guês e Ma te má ti ca.

Qu an to ao en si no su pe ri or, as ava li a ções têm
de mons tra do a ne ces si da de de in ves tir na qua li fi ca -
ção dos do cen tes, pro mo ver a atu a li za ção de mé to -
dos e pro ces sos pe da gó gi cos, in cen ti var a pro du ção
di dá ti co-científica e a im plan ta ção e ex pan são de pro -
je tos e ex pe riên ci as des ti na dos a es ti mu lar a me lho -
ria do en si no, a in te gra ção da for ma ção aca dê mi ca
com a ati vi da de pro fis si o nal e a for ma ção de pro fis si -
o na is crí ti cos e atu an tes.

Exa ta men te com es ses ob je ti vos, foi cri a do, em
1979, pelo Pro fes sor Cla u dio de Mou ra Cas tro, en tão
Di re tor-Geral da Co or de na ção de Aper fe i ço a men to
do Pes so al de Ní vel Su pe ri or – CAPES –, o Pro gra ma 
Espe ci al de Tre i na men to – PET, des ti na do a in cen ti -
var, nas Insti tu i ções de Ensi no Su pe ri or – IES – o sur -
gi men to de gru pos de es tu do que se de di cas sem ao
tra ba lho in te lec tu al em tem po in te gral, sob a ori en ta -
ção de um pro fes sor tu tor, num am bi en te que fa vo re -
ces se o en vol vi men to, a par ti ci pa ção e a tro ca de idéi -
as e ex pe riên ci as en tre alu nos e pro fes so res.

Hoje, o PET está ins ta la do em 59 uni ver si da des
bra si le i ras, com 315 gru pos em fun ci o na men to, en -
vol ven do, apro xi ma da men te, 3.500 bol sis tas. Tra ba -
lha com as três ver ten tes da ati vi da de uni ver si tá ria:
en si no, pes qui sa, ex ten são. Cada gru po PET, que
con ta com 12 alu nos e um pro fes sor tu tor, for ma ci da -
dãos que apren dem, du ran te três anos, a tra ba lhar
em equi pe e a ir ra di ar para os de ma is co le gas o es pí -
ri to de li de ran ça e o com pro mis so com a ge ra ção de
co nhe ci men tos para a so lu ção dos mais di ver sos pro -
ble mas.

A re no va ção dos bol sis tas é fe i ta anu al men te
por meio de pro ces so se le ti vo, quan do da sa í da da -
que les que con clu em a gra du a ção. Para ser tu tor, o

pro fes sor tam bém pas sa por se le ção. Em vis ta dis so,
a ma i o ria dos tu to res são aque les que mais se des ta -
cam nas fa cul da des, es tan do, por tan to, en vol vi dos
em vá ri as ou tras ati vi da des e pro je tos, o que en ri que -
ce os par ti ci pan tes e gera gru pos de ex ce lên cia.

Em 1997, foi re a li za da uma pes qui sa am pla
para ava li ar a in fluên cia do PET na gra du a ção, uma
vez que o de sem pe nho dos gru pos já era afe ri do pe ri -
o di ca men te. A pes qui sa, co or de na da pela Pro fes so ra 
E. Gal ba chevsky, do Nú cleo de Pes qui sas so bre o
Ensi no Su pe ri or da USP, apon tou re sul ta dos re le van -
tes, as sim sin te ti za dos: ”... o PET é um pro gra ma
bem-sucedido no que se re fe re aos seus alu nos e bol -
sis tas. As opor tu ni da des de tre i na men to ofe re ci das
pelo pro gra ma são ím pa res, mes mo quan do com pa -
ra das com ou tros pro gra mas até cer to pon to si mi la -
res“.

No ano se guin te, um gru po de do cen tes de sig -
na dos pela CAPES pro ce deu a ou tra ava li a ção, cu jos
re sul ta dos, di vul ga dos em abril de 1999, des ta ca vam
vá ri os pon tos re le van tes, en tre os qua is en fa ti za mos:
me lho ria subs tan ci al nos cur sos de gra du a ção em
que o PET se ins ta lou; con tri bu i ção no tá vel para pro -
mo ver a pro xi mi da de dos alu nos com a fa cul da de e
para fa zer re a pa re cer o pa pel da ins ti tu i ção uni ver si -
tá ria para os es tu dan tes; oti mi za ção da es tru tu ra cur -
ri cu lar, re fle tin do o es pí ri to da Lei de Di re tri zes e Ba -
ses; fun da men tal para a im ple men ta ção de ações di -
ri gi das à co mu ni da de, prin ci pal men te aque las vol ta -
das para o Ensi no Fun da men tal e Mé dio; for ma ção de 
pro fis si o na is mais bem pre pa ra dos para in te grar a co -
mu ni da de ci en tí fi ca ou as áre as pro fis si o na is e em -
pre sa ri a is em seus cam pos de for ma ção.

Em seu pa re cer fi nal, a Co mis são con si de ra: ”...
o PET é uma das ini ci a ti vas mais con sis ten tes e pro -
du ti vas no sen ti do de es ti mu lar os es tu dan tes e me -
lho rar a qua li da de do en si no de gra du a ção no País...“; 
”... o PET me lho ra o de sem pe nho glo bal do cur so no
qual se in se re, tan to no que tan ge à efi ciên cia na for -
ma ção dos es tu dan tes quan to no que se re fe re à ma i -
or pro du ti vi da de dos pro fes so res...“; ”Como uma das
pri o ri da des do País, no âm bi to edu ca ci o nal, é me lho -
rar a for ma ção su pe ri or, um dos me ca nis mos mais
efi ca zes, ins ta la do no mo men to, é, sem dú vi da, o Pro -
gra ma Espe ci al de Tre i na men to“.

Ao ini ci ar mos este pro nun ci a men to, fa lá va mos,
Se nho ras e Se nho res, de um pa ra do xo. Antes de
anun ciá-lo, po rém, for ne ce mos os ele men tos que
lhes per mi tis sem ava li ar sua di men são e gra vi da de.

Ape sar de to dos os as pec tos po si ti vos apon ta -
dos a res pe i to do PET e, em bo ra as duas ava li a ções
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pro mo vi das te nham sido am pla men te fa vo rá ve is à
sua con ti nu i da de e am pli a ção, inex pli ca vel men te, os
ór gãos vin cu la dos ao Mi nis té rio da Edu ca ção ini ci a -
ram um pro ces so de des mon te do pro gra ma, que só
não teve êxi to de vi do ao am plo apo io que o pro gra ma
tem re ce bi do dos mais di ver sos se to res da so ci e da -
de.

Em 1997, ten ta ram re du zir o nú me ro de bol sis -
tas de 12 para 6, mas, de vi do a pres sões e ma ni fes ta -
ções em con trá rio, não re a li za ram esse in ten to. A se -
guir, de cre ta ram que o PET en cer ra ria as ati vi da des
em 31/12/99. Ape sar de mu i to es for ço, não con se gui -
ram o ob je ti vo. Ven ci dos no mé ri to de seu pro pó si to,
co me ça ram as ma no bras no cam po da for ma li da de.
Re ti ra ram o PET da CAPES e pas sa ram para a Se -
cre ta ria de Ensi no Su pe ri or – Sesu, que não deu con -
ti nu i da de às ava li a ções anu a is.

Vá ri as ou tras ações fo ram le va das a efe i to no
sen ti do de mi nar as ba ses do pro gra ma. Re ti ra ram as
Ta xas Aca dê mi cas, que eram re cur sos es sen ci a is
para aqui si ção de equi pa men tos, li vros e ma te ri al di -
dá ti co. Não foi mais des ti na da bol sa de mes tra do para 
o me lhor pe ti a no de cada gru po, as sim como foi cor -
ta da a pos si bi li da de de so li ci ta ção de pro fes sor re cor -
ren te. Para não pa gar os tu to res, a Sesu tem-se ser vi -
do dos mais di fe ren tes ar gu men tos, to dos sem sus -
ten ta ção. 

Ine ga vel men te, o que está ocor ren do é uma
ação de li be ra da por par te do Mi nis té rio da Edu ca ção
para ex tin guir o PET, o que, con ve nha mos, é uma po -
lí ti ca to tal men te con trá ria à cons tru ção da Na ção Bra -
si le i ra, haja vis ta que esse pro gra ma foi ava li a do
como de ex ce lên cia para o nos so sis te ma edu ca ci o -
nal.

Como não po de mos acre di tar, Sras. e Srs. Se -
na do res, que essa ação de li be ra da e sis te má ti ca seja 
fru to de idi os sin cra si as ou ca pri chos, so mos le va dos
a ad mi tir que o com por ta men to do Mi nis té rio da Edu -
ca ção, em ge ral, e da Se cre ta ria de Ensi no Su pe ri or,
em par ti cu lar, re ve lam uma pre o cu pa ção ex ces si va
com a ques tão quan ti ta ti va, de i xan do em se gun do
pla no a qua li da de das ações em pre en di das. Uma das 
ra zões que se pode per ce ber para jus ti fi car esse
com por ta men to pren de-se à pre o cu pa ção ge ne ra li -
za da de pro du zir in di ca do res so ci a is ca pa zes de jus ti -
fi car as po lí ti cas ado ta das.

Assim, é no tó ria a ên fa se que vem sen do dada a 
al guns pro gra mas so ci a is, prin ci pal men te na área de
edu ca ção, ca pa zes de pro du zir, ra pi da men te, as es -
pe ra das mu dan ças es ta tís ti cas dos in di ca do res, sem
que pos sa ser per ce bi da uma efe ti va pre o cu pa ção

com as trans for ma ções pro fun das que a so ci e da de
ne ces si ta e es pe ra de seus go ver nan tes. Assim, o
PET, en quan to um pro gra ma de qua li da de, vol ta do à
for ma ção de ci da dãos cons ci en tes e de li de ran ças,
so fre a dis cri mi na ção por não po der pro du zir os ín di -
ces quan ti ta ti vos, de cu nho es ta tís ti co, es pe ra dos pe -
las au to ri da des na ci o na is e pe las agên ci as fi nan ce i -
ras in ter na ci o na is.

Ou tra ex pli ca ção para as me di das as su mi das
con tra o PET se ria con si de rá-las den tro de um con -
tex to mais am plo de en fra que ci men to da uni ver si da -
de pú bli ca gra tu i ta – a prin ci pal atin gi da, como for ma
de fu gir da cri se fi nan ce i ra, re ti ran do os in ves ti men tos 
no en si no su pe ri or, até for çá-lo, quem sabe, a uma
ine vi tá vel pri va ti za ção.

De qual quer for ma, é um con tra-senso. O Go -
ver no re ve la uma pre o cu pa ção ime di a tis ta, con jun tu -
ral, com pro me ten do, com isso, áre as vi ta is para o de -
sen vol vi men to do País, sem o con cur so das qua is
não en fren ta re mos a cri se do fu tu ro, mes mo que su -
pe re mos as di fi cul da des fi nan ce i ras do mo men to.

Algu mas áre as não po dem so frer cor tes sob a
ale ga ção eco nô mi ca, pois a in ter rup ção de seus pro -
je tos não só com pro me te as pos si bi li da des de re to -
ma da no fu tu ro, como oca si o na per das ir re pa rá ve is
no que já se in ves tiu. É o que acon te ce com o de sen -
vol vi men to de re cur sos hu ma nos qua li fi ca dos. É um
tra ba lho que exi ge con ti nu i da de e que acar re ta rá, se
in ter rom pi do, mu i to mais pre ju í zo que eco no mia. Não
se tra ta so men te do des ti no pes so al de al gu mas cen -
te nas de jo vens, mas da pos si bi li da de de o País pas -
sar a con tar com um qua dro de pro fis si o na is ca pa zes
de ala van car o seu de sen vol vi men to.

Sras. e Srs. Se na do res, a mor te anun ci a da do
PET fere a au to no mia uni ver si tá ria, com pro me te a ex -
pan são quan ti ta ti va do en si no su pe ri or e ne u tra li za os 
es for ços em pre en di dos para a me lho ria da sua qua li -
da de. Atin ge, por tan to, os três pi la res so bre os qua is,
atu al men te, as sen ta-se a de man da da uni ver si da de
pú bli ca bra si le i ra.

Nes se sen ti do, é ne ces sá rio co lo car em evi dên -
cia a sen si bi li da de que o Con gres so Na ci o nal tem tido 
em re la ção aos efe i tos po si ti vos que um pro gra ma do
tipo do PET tem tra zi do à so ci e da de. Gra ças à ação
de ci si va de De pu ta dos e Se na do res, o PET tem so -
bre vi vi do. Se es ti ves se ape nas su je i to ao hu mor mo -
men tâ neo dos res pon sá ve is pela exe cu ção das po lí ti -
cas pú bli cas, há mu i to te ria de sa pa re ci do. Com isso,
te ria de i xa do de exis tir, tam bém, todo um pro ces so
edu ca ti vo de for ma ção de ci da dãos aten tos e mo bi li -
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za dos em de fe sa dos in te res ses ma i o res de nos sa
so ci e da de.

Assim, ao tem po em que apro ve i to este mo men -
to para fa zer um ape lo ao ele va do sen so de es pí ri to
pú bli co do Mi nis tro Pa u lo Re na to de Sou za, pes soa
dig na dos nos sos efu si vos apla u sos pela des ta ca da
for ma com que vem con du zin do as ques tões ati nen -
tes ao Mi nis té rio da Edu ca ção, e que cer ta men te si -
na li za rá para a me lhor so lu ção para esse as sun to,
subo a esta Tri bu na para con cla mar to dos os co le gas
Se na do res e Se na do ras a cer ra rem fi le i ras em de fe sa 
do Pro gra ma Espe ci al de Tre i na men to, in de pen den -
te men te de fi li a ção par ti dá ria ou ade são ide o ló gi ca,
mas no aten di men to dos an se i os de toda a co mu ni da -
de aca dê mi ca, da ex pec ta ti va de fu tu ro de jo vens de -
di ca dos e dos al tos in te res ses da Na ção Bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes sa his tó ria de
equí vo cos que ca rac te ri za o pro ces so de pri va ti za -
ções à bra si le i ra, tal vez o pior de to dos os ca pí tu los
es te ja para acon te cer: a anun ci a da pri va ti za ção da
Com pa nhia Pa ra na en se de Ener gia, a Co pel. Ne nhu -
ma das tan tas jus ti fi ca ti vas – fal sas ou ver da de i ras,
mais aque las que es tas – que sus ten ta ram por tan tos
anos os dis cur sos dos pri va ti vis tas, po de ria ser sa ca -
da para aju dar o go ver na dor Ja i me Ler ner e seus for -
mu la do res a con ven cer que a pri va ti za ção da Co pel é
ne ces sá ria. Ape nas des lum bra dos e fun da men ta lis -
tas ne o li be ra is, que têm a pri va ti za ção como um dog -
ma, po de ri am apo i ar a ini ci a ti va. 

A em pre sa pa ra na en se não se en qua dra em ne -
nhum da que les gra ves e mor ta is pe ca dos que te ri am
mar ca do as em pre sas es ta ta is, mun do afo ra. Jus to o
opos to. A Co pel é ex tre ma men te lu cra ti va, en xu ta, efi -
ci en te e re co nhe ci da no mun do todo como uma das
em pre sas mais avan ça das no se tor de ge ra ção e dis -
tri bu i ção de ener gia hi dre lé tri ca. Uma em pre -
sa-modelo, não ape nas no Pa ra ná ou no Bra sil.

Assim sen do, por que pri va ti zar a Co pel? A res -
pos ta é mu i to sim ples: o go ver no ar ru i nou as fi nan ças 
pa ra na en ses e ago ra quer que i mar a úni ca es ta tal
que res tou para fa zer ca i xa e qui tar dé bi tos com for -
ne ce do res, al guns de les há qua se um ano sem re ce -
ber. 

A úni ca for ma de fa zer isso é ven der a Co pel. O
Ba nes ta do já se foi, le va do por um es cân da lo de
R$7,5 bi lhões; a Sa ne par, qua se que in te i ra men te
ven di da; a Fer ro es te to mou o mes mo ca mi nho, e nem
as es tra das fi ca ram li vres da in ves ti da pri va ti vis ta. No
en tan to, tudo o que foi apu ra do nes se lou co le i lão não 

re ver teu em be ne fí cio para a so ci e da de pa ra na en se e 
já foi le va do pela má ad mi nis tra ção, ir res pon sa bi li da -
de e etc. 

Bas ta! Os pa ra na en ses não po dem man ter-se
im pas sí ve is di an te des te as sal to ao erá rio, mais este
aten ta do con tra um pa tri mô nio for ma do com tan to sa -
cri fí cio e ago ra sen do di la pi da do pela in com pe tên cia,
im pro bi da de e ga nân cia. Pre ci sa mos re a gir. E dez
são as ra zões para que fa ça mos um am plo mo vi men -
to em de fe sa da Co pel. 

A Co pel é lu cra ti va. Em seus 46 anos de exis tên -
cia sem pre deu lu cro. Um óti mo lu cro. No ano pas sa -
do, de ja ne i ro a se tem bro, sem con tar os me ses de
alto con su mo de ener gia elé tri ca, que são ou tu bro,
no vem bro e de zem bro, a Co pel deu um lu cro lí qui do
de R$288,7 mi lhões de re a is. Foi o me lhor de sem pe -
nho en tre as prin ci pa is em pre sas de ener gia do país.
Para com pa rar, nes se mes mo pe río do, a gi gan te pa u -
lis ta For ça e Luz lu crou R$28,2 mi lhões; a pri va ti za da
Light teve um pre ju í zo de R$80,7 mi lhões e a vi zi nha
Ce lesc fi cou no ver me lho, com R$3,2 mi lhões de pre -
ju í zo.

A Co pel é uma em pre sa sa u dá vel. O seu pa tri -
mô nio lí qui do vem cres cen do vi go ro sa men te nos úl ti -
mos anos. Até se tem bro do ano pas sa do, ele já che -
ga va per to dos R$5 bi lhões de re a is, com um dos
mais ba i xos gra us de en di vi da men to en tre as em pre -
sas ener gé ti cas do país. A Co pel tem par ti ci pa ção
sig ni fi ca ti va em 18 em pre sas. Por exem plo, ela tem
45% da Tra de ner, co mer ci a li za ção de ener gia; 51%
da Com pa gás, dis tri bu i ção de gás; 41% da Ser com -
tel, te le fo nia fixa; 45% da Ser com tel Ce lu lar; 24,5%
da CNI-Onda, pro ve do ra da Inter net. To das es sas
em pre sas, igual men te, são sa u dá ve is e lu cra ti vas. As
ações da Co pel são ne go ci a das nas Bol sas de Va lo -
res no Bra sil e em Nova York, o que tor na a em pre sa
co nhe ci da e pos su i do ra de gran de ca pa ci da de de
ala van ca gem de re cur sos no mer ca do in ter na ci o nal,
bem como ca pa ci ta da a con se guir par ce i ros es tra té -
gi cos para in ves ti men tos de in te res se dos pa ra na en -
ses.

A Co pel é tec no lo gi ca men te a mais avan ça da
em pre sa de ener gia do Bra sil nas áre as de ge ra ção,
trans mis são e dis tri bu i ção. E essa per for man ce é in -
ter na ci o nal men te re co nhe ci da. Des de a sua fun da -
ção, ela se pre o cu pou com a for ma ção de re cur sos
hu ma nos, atu an do em con jun to com a Uni ver si da de
Fe de ral do Pa ra ná e ou tros cen tros de es tu dos e pes -
qui sas. O La tec, um dos la bo ra tó ri os es pe ci a li za dos
cri a dos pela Co pel, é hoje um dos mais com ple tos da
Amé ri ca La ti na. Isso pos si bi li tou a for ma ção de uma
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eli te de en ge nhe i ros pa ra na en ses al ta men te ca pa ci -
ta da a de sen vol ver no vas tec no lo gi as, tor nan do os
pro ces sos da Co pel pro du ti vos e com pe ti ti vos, como
tam bém pos si bi li tou o sur gi men to de um gran de nú -
me ro de em pre sas pa ra na en ses for ne ce do ras do se -
tor ener gé ti co no país. A tra di ção de in ves tir em no vas 
tec no lo gi as co lo cou a Co pel como a pri me i ra em pre -
sa do se tor, no Bra sil, a pes qui sar al ter na ti vas para a
pro du ção de ener gia, de po is da cri se do pe tró leo, no
iní cio da dé ca da de 70. O co nhe ci men to que ela acu -
mu lou na bus ca de fon tes al ter na ti vas de ener gia é re -
co nhe ci do no mun do todo. E esse co nhe ci men to é
tam bém um pa tri mô nio dos pa ra na en ses. Ele não
tem pre ço e não pode ser ali e na do de for ma tão ir res -
pon sá vel como pre ten de o atu al go ver no. Com a pri -
va ti za ção da em pre sa, os cen tros de for ma do res de
mão-de-obra es pe ci a li za da e di fu so res de tec no lo gia
se rão es va zi a dos e trans fe ri dos para os es ta dos ou
pa í ses se des do ca pi tal com pra dor da Co pel. 

A Co pel tem uma es tru tu ra ad mi nis tra ti va e fun -
ci o nal en xu ta. Ela é um exem plo de es ta tal que man -
tém um qua dro de fun ci o ná ri os al ta men te qua li fi ca do
e na me di da cer ta de suas ne ces si da des. O con cur so
pú bli co para ad mis são de em pre ga dos é uma re gra ri -
go ro sa men te le va da em con ta.

A Co pel é pro du to ra da úni ca ma té ria-prima tra -
di ci o nal – ener gia elé tri ca – que con ti nu a rá sen do es -
tra té gi ca e con su mi da in ten si va men te no novo mi lê -
nio. A ado ção de um novo pa drão tec no ló gi co, ba se a -
do na mi cro e le trô ni ca e pela in cor po ra ção des sa tec -
no lo gia aos pro du tos, fará com que em pre sas e fa mí -
li as de man dem lar ga men te o con su mo de ener gia
elé tri ca. A Co pel é uma das pou cas em pre sas bra si le -
i ras com ca pa ci da de ins ta la da para for ne cer, na
quan ti da de e na qua li da de, a ener gia exi gi da. E esse
pode ser um di fe ren ci al, para que o Pa ra ná fo men te e
atra ia in ves ti men tos in dus tri a is.

Os in ves ti men tos fe i tos pela Co pel, ao lon go de
sua his tó ria, so mam per to de R$14 bi lhões. Esses in -
ves ti men tos já fo ram fe i tos e pa gos em qua se sua to -
ta li da de. O que a em pre sa pro duz é lu cro. Quer di zer,
as hi dre lé tri cas cons tru í das pela Co pel de man da ram
um alto vo lu me de in ves ti men tos. De po is de pron tas,
elas se pa ga ram e hoje dão um gran de lu cro. Para
que es sas hi dre lé tri cas fun ci o nem e ge rem lu cro bas -
ta uma úni ca co i sa: que cho va. Os no vos in ves ti men -
tos pri va dos, na área de ener gia, es tão di re ci o na dos
para sis te mas de re tor no em me nor es pa ço de tem po, 
como as ter mo e lé tri cas a car vão ou a gás. Esses in -
ves ti men tos es tão ob ten do pri vi lé gi os go ver na men ta -
is, como ter as ta ri fas in de xa das ao dó lar, vis to que

suas ma té ri as-primas – não re no vá ve is e po lu en tes –
são im por ta das. Por ou tro lado, essa in de xa ção ga -
ran ti rá lu cros fan tás ti cos, nos pró xi mos anos, às em -
pre sas ener gé ti cas que uti li zam re cur sos hí dri cos –
re no vá ve is e não po lu en tes – cujo prin ci pal cus to é a
ar ma ze na gem da água nos la gos das bar ra gens. No
caso da Co pel, es ses cus tos já es tão em gran de par te 
amor ti za dos.

O que o go ver no do Pa ra ná pre ten de pri va ti zar é 
essa fan tás ti ca pers pec ti va de lu cros. Per ma ne cen do
uma em pre sa es ta tal, a Co pel tem to das as con di -
ções de con ti nu ar in ves tin do para que seja uma em -
pre sa ren tá vel, tec no lo gi ca men te avan ça da e al ta -
men te com pe ti ti va. Ao con trá rio do que acon te ce com 
al gu mas em pre sas es ta ta is de ener gia elé tri ca, a Co -
pel não teme a aber tu ra de mer ca do e a com pe ti ção.
Pelo con trá rio, deve sair mais for ta le ci da nes sa nova
re a li da de.

A Co pel, nes sas qua se cin co dé ca das de exis -
tên cia, gra ças aos seus mag ní fi cos lu cros, foi usa da
por to dos os go ver nos es ta du a is para pro mo ver o de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do Pa ra ná. Ela
sem pre foi um exem plo de como de ve ria ser uma em -
pre sa es ta tal: efi ci en te, lu cra ti va e to tal men te vol ta da
aos in te res ses da po pu la ção.

Gra ças à Co pel, o Pa ra ná de sen vol veu um fan -
tás ti co pro gra ma de ele tri fi ca ção ru ral e ur ba na. No
cam po, a ener gia elé tri ca le vou o con for to e o pro -
gres so a to das as lo ca li da des. Prin ci pal men te o pe -
que no agri cul tor pode ter aces so a im ple men tos agrí -
co las mo der nos, au men tan do a pro du ti vi da de. A ofer -
ta abun dan te de ener gia elé tri ca fa vo re ceu o de sen -
vol vi men to in dus tri al pa ra na en se. Gra ças a esse di fe -
ren ci al, o Pa ra ná pode atra ir in ves ti men tos e de sen -
vol ver uni da des in dus tri a is com pe ti ti vas. Nas ci da des, 
ain da, to dos os ha bi tan tes ti ve ram os be ne fí ci os da
ele tri ci da de. Re gis tre-se que os sub sí di os so ci a is dos 
go ver nos pa ra na en ses para a ele tri fi ca ção ru ral e ur -
ba na fo ram re ti ra dos pelo atu al go ver no.

Pri va ti za da, a Co pel vai ven der ener gia aon de o
pre ço for mais atra ti vo, não ne ces sa ri a men te no Pa ra -
ná, mu i to me nos nas pe que nas co mu ni da des de nos -
so in te ri or. Ela não terá in te res se em pra ti car uma po -
lí ti ca ta ri fá ria que es ti mu le a com pe ti ti vi da de das em -
pre sas pa ra na en ses, que fo men te a ati vi da de eco nô -
mi ca, com o au men to da ren da, do em pre go e da ar -
re ca da ção de tri bu tos no Esta do. Assim, o go ver no
es ta du al per de a ca pa ci da de de ado tar uma po lí ti ca
que faça da ener gia elé tri ca um ins tru men to de de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al, dis tri bu in do-a a
to dos os pon tos do Pa ra ná, por mais re mo ta e hu mil -
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de que seja a co mu ni da de. A nos sa agri cul tu ra, cujo
avan ço mu i to se deve à de mo cra ti za ção do aces so à
ener gia elé tri ca, cer ta men te vai so frer as con se qüên -
ci as da nova re a li da de.

A Co pel está na casa de cada um dos pa ra na en -
ses. Ela está nas ruas, nas fá bri cas, nas pro pri e da des 
ru ra is. Sua ener gia, há qua se cin qüen ta anos, ilu mi na 
nos sa vida e mo vi men ta o pro gres so da nos sa so ci e -
da de. A Co pel é nos sa. Des fa zer-se dela é cor rer o
ris co de ver mos ins ta la da no Pa ra ná a mes ma co bi ça
pelo lu cro, que está le van do os con su mi do res de
Esta dos onde o se tor foi pri va ti za do, ao de ses pe ro.
Bas ta! A Co pel é nos sa.

Se na dor Ro ber to Re quião,  Pre si den te Esta -
du al do PMDB– PR – Ne reu Mou ra, Ca í to Qu in ta na,
Orlan do Pes su ti, Waldyr Pu gli e si, Antô nio Ani bel li,
Edson Stra pas son e Ade mir Bier, De pu ta dos Esta -
du a is do PMDB do Pa ra ná.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ter mi nou nes te
úl ti mo sá ba do a 4ª Mos tra de Ci ne ma de Ti ra den tes. 

Du ran te nove dias, essa char mo sa ci da de his tó -
ri ca de Mi nas, que com ple ta este ano 299 anos de
exis tên cia, se trans for mou na ca pi tal do ci ne ma bra si -
le i ro e abriu o ca len dá rio anu al de even tos ci ne ma to -
grá fi cos do País. 

O Auto da Com pa de ci da, de Guel Arra es, foi
ele i to pelo pú bli co o me lhor lon ga-metragem. Entre os 
cur tas, as es co lha do pú bli co foi para Inven ção da
Infân cia, de Li li a na Sulz bach. O me lhor ví deo foi Se -
cos e Mo lha dos, de Arman do Mendzz. Esses tra ba -
lhos pre fe ri dos do pú bli co re ce be ram o tro féu Bar ro -
co. 

A mos tra acon te ceu do dia 19 ao dia 28 de ja ne i -
ro. Ela vem sen do or ga ni za da, des de sua pri me i ra
edi ção, em 1998, pelo jo vem ca sal de em pre en de do -
res Ra quel Hal lak d’Angelo e Qu in ti no Var gas, di re to -
res da em pre sa Uni ver so Pro du ções, se di a da em
Belo Ho ri zon te. 

Em 1998, 6.400 pes so as aten de ram à 1ª Mos -
tra, que apre sen tou 87 fil mes, di vi di dos en tre seis cur -
tas, 17 lon gas e 64 ví de os. 

Em 1999, o pú bli co su biu para 10.800 pes so as,
e 82 fil mes fo ram exi bi dos, sen do 27 cur tas, 22 lon gas 
e 33 ví de os. 

No ano 2000, o pú bli co foi qua se três ve zes ma i -
or do que em 1999, che gan do a 28.470 pes so as. O
nú me ro de fil mes su biu para 110, sen do 42 cur tas, 29
lon gas e 39 ví de os. 

E o pú bli co con ti nu ou a cres cer, che gan do, este
ano, a 33.950 pes so as, o que ates ta, mais uma vez, o

gran de su ces so da Mos tra de Ti ra den tes e ga ran te
sua po si ção, al can ça da no ano an te ri or, de ma i or
even to de di ca do ex clu si va men te ao ci ne ma bra si le i -
ro.

O ob je ti vo prin ci pal da Mos tra sem pre foi a for -
ma ção de pú bli co. Daí a exi bi ção gra tu i ta, seu ca rá ter
não com pe ti ti vo, o foco na pro du ção re cen te e a des -
pre o cu pa ção com o ine di tis mo. 

A esse pri me i ro ob je ti vo se agre gou, no ano
pas sa do, a idéia de pro mo ver o re tor no do ci ne ma às
ci da des do in te ri or. Hoje no Bra sil, só exis tem ci ne -
mas em ci da des com mais de 300 mil ha bi tan tes, sal -
vo ra ras ex ce ções, e nas ca pi ta is. 

A efi ciên cia, a am pla di vul ga ção, a se ri e da de e
a cla re za de prin cí pi os com que a Mos tra de Ti ra den -
tes vem sen do con du zi da atra í ram à ci da de im por tan -
tes pro du to res, di re to res, in ves ti do res, gran des ato -
res e atri zes. 

Esti ve ram lá, na aber tu ra do fes ti val, o se nhor
Ânge lo Osval do, se cre tá rio da Cul tu ra de Mi nas Ge -
ra is, re pre sen tan do o go ver na dor Ita mar Fran co; o se -
nhor Otá vio Elí sio, se cre tá rio do Pa tri mô nio, Mu se us
e Artes Plás ti cas, do Mi nis té rio da Cul tu ra; e o se nhor
Fran cis co Wef fort, mi nis tro de Esta do da Cul tu ra. 

Mu i to obri ga do. 

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Se nhor
Pre si den te, Se nho ras Se na do ras e Se nho res Se na -
do res:

Os ór ga os de im pren sa di vul ga ram que os in te -
gran tes do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral ofe re ce ri am re -
pre sen ta ção con tra o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, por cri me de res pon sa bi li da de. A tan to, se ri -
am mo vi dos pelo fato de o Che fe do Po der Exe cu ti vo
re e di tar, em 28 de de zem bro úl ti mo, a Me di da Pro vi -
só ria nº 2.088-35, que acu sam de re ti rar-lhes as con -
di ções ne ces sá ri as de tra ba lho, até mes mo im pe din -
do a de fe sa da so ci e da de.

No en ten di men to da Asso ci a çao Na ci o nal do
Pro cu ra do res da Re pú bli ca, es ses pro fis si o na is têm a 
obri ga çao de “in ves ti gar e pro ces sar aque les so bre
quem pesa a sus pe i ta de im pro bi da de ad mi nis tra ti -
va”. Por tan to, co me te ri am cri me de pre va ri ca ção no
caso de as ações des se tipo não se rem apre sen ta -
das, “toda vez que uma au to ri da de é sus pe i ta de ter
atu a do de má-fé con tra a ad mi nis tra çao pú bli ca”, ou
de ser omis sa.

A re pre sen ta ção se ria las tre a da no art. 85 da
Cons ti tu i çao Fe de ral, que apon ta como cri me de res -
pon sa bi li da de do Pre si den te da Re pú bli ca os atos
con trá ri os ao li vre exer cí cio do Mi nis té rio Pú bli co.
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Em tal hi pó te se, se ria da com pe tên cia do Con -
gres so Na ci o nal o exa me da acu sa ção e a aber tu ra
do res pec ti vo pro ces so de im pe ach ment.

Os Pro cu ra do res do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
in sur gi ram-se con tra o tex to da ci ta da Me di da Pro vi -
só ria nº 2.088-35, mo di fi ca ti va da Lei de Impro bi da de
Admi nis tra ti va, es pe ci al men te em face de pre ver,
“num ato de ar bí trio”, a pe na li da de de mul ta aos que
im pe tras sem ações, ti das como im pro ce den tes, con -
tra au to ri da des pú bli cas.

Um já mu i to co nhe ci do Pro cu ra dor, com sur pre -
en den te in dig na ção, che gou a ava li ar que “o Go ver no
não está in te res sa do em com ba ter a cor rup ção”.

O Go ver no, to da via, as se ve ra que a Me di da
Pro vi só ria “não é uma re ta li a ção con tra a atu a ção dos 
Pro cu ra do res”. Ga ran te a sua cons ti tu ci o na li da de e
que está tam bém am pa ra da pelo Có di go de Pro ces so 
Ci vil, ao pre ver a pos si bi li da de de mul ta e de ação por
per das e da nos con tra os Pro cu ra do res “que atu a rem
com má-fé ou com evi den te abu so de suas al tas prer -
ro ga ti vas”.

Por si nal, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 65, de
1999, de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, pro cu -
ra es ta be le cer san ção para o caso de re ve lar o ma gis -
tra do, o mem bro do Mi nis té rio Pú bli co, do Tri bu nal de
Con tas, a au to ri da de po li ci al ou ad mi nis tra ti va, ou
per mi tir, in de vi da men te, que che guem ao co nhe ci -
men to de ter ce i ro ou dos me i os de co mu ni ca ção fa tos 
ou in for ma ções de que te nha ciên cia em ra zão do
car go e que vi o lem o si gi lo le gal, a in ti mi da de, a vida
pri va da, a ima gem e a hon ra das pes so as.

A ver da de é que o ob je ti vo do Go ver no era ape -
nar o pro cu ra dor, o de le ga do ou a au to ri da de res pon -
sá vel pela acu sa ção da im pro bi da de ad mi nis tra ti va
de fun ci o ná rio pú bli co, em pro ces so con si de ra do im -
pro ce den te. Isso sig ni fi ca que os ser vi do res do Esta -
do só po de ri am ser acu sa dos do co me ti men to des se
cri me me di an te ações ju di ci a is for ma li za das com do -
cu men tos com pro ba tó ri os.

Essas ações, de que tra ta a Lei nº 8.429, de
1992, se ri am ins tru men tos de de fe sa da mo ra li da de
no ser vi ço pú bli co. Po rém, se gun do o Mi nis tro da Jus -
ti ça, “têm sido pro pos tas de for ma in dis cri mi na da”,
cri an do obs tá cu los para a ati vi da de ad mi nis tra ti va,
“em ra zão do cons tran gi men to dos ad mi nis tra do res
cons tan te men te cha ma dos a res pon der im pu ta ções
in fun da das”.

Daí se con clu ir que, de fato, há, de se pôr ter mo
ao con de ná vel ex ces so que ca rac te ri za a atu a ção de
al guns Pro cu ra do res. O se ma ná rio Veja, a esse res -
pe i to, co men tan do o “tipo de mas sa cre mo ral que a

me di da pro vi só ria” pro cu ra im pe dir, as si na la que
“qua se todo mun do já per ce beu – in clu si ve a im pren -
sa, que pre fe re si len ci ar so bre o as sun to com re ce io
de per der aces so às in for ma ções – que os pro cu ra do -
res têm tido uma atu a ção le vi a na em al guns ca sos.

Há ve zes em que apre sen tam de nún cia ape nas
com base em uma no tí cia de jor nal, que eles mes mos 
tra ta ram de de i xar va zar por ba i xo do pano.

É como um jor nal di vul gar uma de nún cia hoje e,
no dia se guin te, pu bli car a no tí cia de que um pro cu ra -
dor ‘vai in ves ti gar o as sun to’, num cír cu lo de com pa -
drio en tre re pór te res e pro cu ra do res que, mu i tas ve -
zes, ar ra sa re pu ta ções com base em in dí ci os frá ge is.
Se a ‘de nún cia’ é fra ca, es que ce-se dela dias de po is,
mas o ‘de nun ci a do’ já pas sou pelo cons tran gi men to
de ter o nome vin cu la do a uma tra móia.

Esses fa tos não im pe di ram, no en tan to, que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em ges to de 
apla u di da boa-vontade, de ter mi nas se o can ce la men -
to da san ção pe cu niá ria. Assim, o Mi nis tro José Gre -
go ri, da Jus ti ça, já anun ci ou que, na pró xi ma edi ção
da Me di da Pro vi só ria nº 2.088-35, será su pri mi do o
pa rá gra fo onze, do ar ti go ter ce i ro, que im põe a mul ta
de até 151 mil re a is aos Pro cu ra do res da Re pú bli ca
que pro mo ve rem ações con si de ra das im pro ce den tes
con tra as au to ri da des pú bli cas.

Ape sar dis so, in sis tem a Asso ci a ção Na ci o nal
dos Mem bros do Mi nis té rio Pú bli co e um par ti do de
opo si ção em dar con ti nu i da de ao con fron to, ofe re cen -
do ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ação di re ta de in -
cons ti tu ci o na li da de, com pe di do de li mi nar, con tra a
Me di da Pro vi só ria, fun da men tan do o ple i to com o ar -
gu men to prin ci pal de que o ato do Go ver no pode ge -
rar gra ve in se gu ran ça no seio do Mi nis té rio Pú bli co,
“fato que po de rá ini bir o aju i za men to de gran de nú -
me ro de ações”.

Des sa for ma, res ta-nos ape nas re co nhe cer e
apla u dir a cor re ta atu a ção do Go ver no, no co men ta do 
epi só dio. E es pe rar que os Pro cu ra do res do Mi nis té -
rio Pú bli co, no pros se gui men to de suas ele va das fun -
ções, ve nham a des pre zar o aço da men to com que,
até ago ra, vêm le van tan do sus pe i tas e for mu lan do
acu sa ções des ca bi das con tra au to ri da des da Admi -
nis tra ção, sem se dar con ta de que, as sim pro ce den -
do, po dem lan çar na vala co mum dos mal fe i to res
quem, efe ti va men te, está aco ber ta do pelo man to da
ino cên cia.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos os
que vi si tam o Esta do do To can tins fi cam sur pre sos
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com o ace le ra do pro ces so de de sen vol vi men to so ci o -
e co nô mi co que tem como pal co a mais nova Uni da de
da Fe de ra ção.

Em ver da de, em vir tu de de uma es tra té gia in te li -
gen te e cri a ti va de de sen vol vi men to, o Go ver no da -
que le Esta do vem atra in do in ves ti men tos na ci o na is e
es tran ge i ros.

Só que, Se nhor Pre si den te, e esse é o as pec to
que de se ja mos en fa ti zar nes ta opor tu ni da de, a atra -
ção de re cur sos para o To can tins não é pro mo vi da a
qual quer cus to, a qual quer pre ço. Há uma pre o cu pa -
ção eco ló gi ca, no sen ti do de ser pre ser va do o me -
io-ambiente, os re cur sos na tu ra is do Esta do.

A ex pe riên cia ocor ri da em ou tras uni da des fe -
de ra das, ou mes mo em ou tros pa í ses, nos cons ci en ti -
zou para o fato de que o de sen vol vi men to com po lu i -
ção, com de gra da ção do me io-ambiente, não vale a
pena, pois aca ba ca u san do a des tru i ção do bem mais 
pre ci o so que to dos pos su í mos, que é a vida.

No To can tins, há uma pre o cu pa ção cen tral, em
to dos os pro je tos eco nô mi cos lá ins ta la dos, no sen ti -
do de que a na tu re za não seja agre di da. Mu i to ao con -
trá rio, que seja pre ser va da ou res ta u ra da.

A pro pó si to, é ob je ti vo do Go ver no do To can tins
tor nar-se um cen tro da eco in dús tria e re fe rên cia no
seg men to de re ci cla gem e com pos ta gem.

To dos sa be mos que uma das gran des ques tões
de nos so tem po é a da re ci cla gem, eis que ma te ri a is
e em ba la gens não de gra dá ve is aca bam por con ta mi -
nar o meio am bi en te, além de con fi gu rar um pre ju í zo
eco nô mi co ines ti má vel, sem pre que não re ci cla dos.

Pois bem, con fir man do seu pi o ne i ris mo em tan -
tos se to res, o To can tins dis põe de le gis la ção, con -
subs tan ci a da na Lei nº 1 095, de 1999, que isen ta de
cem por cen to do pa ga men to de ICMS as ope ra ções
in ter nas de sa í da de apa ras de pa pel, pa pe lão, su ca -
tas de me ta is fer ro sos ou não fer ro sos, plás ti cos, re sí -
du os de plás ti cos, vi dros, ca cos de vi dros e apa ras de 
vi dros des ti na dos à re ci cla gem.

Além dis so, os ne gó ci os que se ins ta la rem no
Esta do vol ta dos à re ci cla gem des ses ma te ri a is, as -
sim como a mon ta gem de usi nas de com pos ta gem de 
re sí du os or gâ ni cos, go za rão da mes ma isen ção to tal
do ICMS.

Tra ta-se, a nos so ver, de ini ci a ti va das mais re le -
van tes, sig ni fi can do que nos so Esta do bus ca o de -
sen vol vi men to sus ten tá vel, pres ti gi an do a eco in dús -
tria.

Fa ze mos este re gis tro, Se nhor Pre si den te, para
mos trar que o Esta do do To can tins quer, sim, in ves ti -
men tos que au men tem seu de sen vol vi men to so ci o e -

co nô mi co, mas que, ao mes mo tem po, não agri dam o
me io-ambiente, como é o caso da eco in dús tria.

Tra ta-se de um exem plo im por tan te para todo o
País e que deve ser se gui do, pois sem equi lí brio eco -
ló gi co ne nhu ma for ma de vida será pos sí vel.

Era o que tí nha mos a di zer.
 O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 11 ho ras e 45 
mi nu tos.)

ATO DA MESA Nº 1, DE 2001(*)

Re gu la men ta a tra mi ta ção de re que -
ri men to de in for ma ção.

A Mesa do Se na do Fe de ral, nos ter mos do dis -
pos to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e ten do 
em vis ta a edi ção da Lei Com ple men tar nº 105, de 10
de ja ne i ro de 2001, em es pe ci al o dis pos to em seus
arts. 4º e 8º, no uso de sua com pe tên cia ex pres sa nos 
arts. 215, I, a, e 216, III, in fine, do Re gi men to Inter no, 
re sol ve:

Se ção I
Dos Re que ri men tos de Infor ma ções

Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º O Se na dor ou Co mis são po de rão apre -
sen tar re que ri men to de in for ma ção, di ri gi do a Mi nis -
tro de Esta do ou a qual quer ti tu lar de ór gão di re ta -
men te su bor di na do à Pre si dên cia da Re pú bli ca, so -
bre as sun to sub me ti do à apre ci a ção do Se na do Fe -
de ral ou ati nen te a sua com pe tên cia fis ca li za do ra.

§ 1º O re que ri men to de in for ma ção de ve rá ser di -
ri gi do a Mi nis tro de Esta do ou a ti tu lar de ór gão di re ta -
men te su bor di na do à Pre si dên cia da Re pú bli ca, ain da
que con te nha pe di do re la ti vo a ór gão ou en ti da de da
ad mi nis tra ção pú bli ca in di re ta sob sua su per vi são.

§ 2º As in for ma ções so li ci ta das de ve rão ter re la -
ção es tre i ta e di re ta com o as sun to que se pro cu ra es -
cla re cer.

Art. 2º O re que ri men to de in for ma ção não po de -
rá con ter:

I – pe di do de pro vi dên cia, con sul ta, su ges tão,
con se lho ou in ter ro ga ção de ca rá ter es pe cu la ti vo ou
so bre pro pó si to da au to ri da de a quem é di ri gi do;

II – pe di dos re fe ren tes a mais de um Mi nis té rio.

Fe ve re i ro  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 3 00311

    105JAN/FEV 2001 ANAIS DO SENADO NACIONAL 



(*)Re pu bli ca do para in clu são de su ges tões do
Se na dor Edu ar do Su plicy, al te ran do a re da ção do §
1º, do art. 8º, e do ca put do art. 9º.

Art. 3º Lido na Hora do Expe di en te, o re que ri -
men to de in for ma ção será des pa cha do à Mesa, para
de ci são, no pra zo de quin ze dias úte is.

§ 1º O re que ri men to será dis tri bu í do pelo Pre si -
den te a um re la tor, que, para apre sen tar o seu re la tó -
rio, terá a me ta de do pra zo da Mesa.

§ 2º Apro va do o re que ri men to pela Mesa, se rão
so li ci ta das à au to ri da de com pe ten te as in for ma ções
re que ri das, fi can do in ter rom pi da a tra mi ta ção da ma -
té ria que se pre ten de es cla re cer.

§ 3º O re que ri men to apro va do par ci al men te
será en ca mi nha do à au to ri da de con ten do ape nas os
que si tos de fe ri dos.

§ 4º Se as in for ma ções re que ri das es ti ve rem
dis po ní ve is no Se na do ou ti ve rem sido pres ta das em
res pos ta a pe di do an te ri or, o re que ri men to de in for -
ma ção será con si de ra do pre ju di ca do.

§ 5º O re que ri men to de in for ma ção re je i ta do
será ar qui va do, fe i ta a co mu ni ca ção ao au tor.

§ 6º Nos ca sos dos §§ 3º a 5º, será fe i ta co mu ni -
ca ção ao Ple ná rio.

§ 7º O Pre si den te po de rá, ad re fe ren dum da
Mesa, de fe rir o re que ri men to de in for ma ção.

Art. 4º As in for ma ções re ce bi das, quan do se
des ti na rem à elu ci da ção de ma té ria per ti nen te a pro -
po si ção em cur so no Se na do, se rão in cor po ra das ao
res pec ti vo pro ces so.

Art. 5º Ao fi nal do pra zo de trin ta dias, con ta do do
re ce bi men to pelo des ti na tá rio da so li ci ta ção, se as in for -
ma ções ain da não hou ve rem sido pres ta das, o Se na do
re u nir-se-á, den tro de três dias úte is, para de cla rar a
ocor rên cia do fato e ado tar as pro vi dên ci as de cor ren tes
do dis pos to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção.

§ 1º A Mesa po de rá, an tes de de cla rar a ocor -
rên cia do fato a que se re fe re o ca put des te ar ti go, de -
ci dir pela re i te ra ção do pe di do de in for ma ções, cujo
aten di men to, nes se caso, de ve rá ocor rer no pra zo
má xi mo de dez dias.

§ 2º O au tor do re que ri men to, sob o fun da men to
de ha ver sido in com ple ta a res pos ta, po de rá so li ci tar
à Mesa a re i te ra ção do pe di do de in for ma ções, cujo
aten di men to de ve rá ocor rer no pra zo es ta be le ci do no
pa rá gra fo an te ri or.

§ 3º O dis pos to no ca put des te ar ti go apli ca-se,
no que cou ber, ao caso de pres ta ção de in for ma ções
fal sas.

Art. 6º O re que ri men to de re mes sa de do cu -
men tos equi pa ra-se ao re que ri men to de in for ma ção.

Art. 7º No caso de o re que ri men to abran ger in -
for ma ção de ca rá ter si gi lo so, apli car-se-á, no que
cou ber, o dis pos to na Se ção II des te Ato.

Se ção II
Dos Re que ri men tos de Infor ma ções Si gi lo sas

 re fe ren tes a Ope ra ções de Insti tu i ções 
Fi nan ce i ras (LC nº 105, de 2001)

Art. 8º Qu an do abran ger in for ma ção si gi lo sa re -
fe ren te a ope ra ções ati vas e pas si vas e ser vi ços pres -
ta dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras de que tra ta o art.
1º da Lei Com ple men tar nº 105, de ja ne i ro de 2001, o
re que ri men to de ve rá ser fun da men ta do, es cla re cen -
do o vín cu lo en tre a in for ma ção so li ci ta da e a ma té ria
sob apre ci a ção pelo Se na do Fe de ral ou ati nen te à
com pe tên cia fis ca li za do ra da Casa.

§ 1º O re que ri men to, de ini ci a ti va de Se na dor ou 
Co mis são, de ve rá con ter, na me di da do pos sí vel, da -
dos como nome do ti tu lar, nú me ro da con ta, ins ti tu i -
ção fi nan ce i ra, agên cia, pe río do da mo vi men ta ção fi -
nan ce i ra, de modo a con tri bu ir para a ce le ri da de da
co le ta das in for ma ções so li ci ta das.

§ 2º O re que ri men to po de rá ser di ri gi do a:
I – Mi nis tro de Esta do ou a qual quer ti tu lar de ór -

gão di re ta men te su bor di na do à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca;

II – pre si den te de ins ti tu i ção fi nan ce i ra pri va da,
ou a de en ti da de a ela equi pa ra da, ou a seu pre pos to;

III – ge ren te de agên cia de ins ti tu i ção fi nan ce i ra
pri va da.

§ 3º Qu an do as in for ma ções pre ten di das de vam 
ser pres ta das pelo Ban co Cen tral do Bra sil, pela Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os ou por ins ti tu i ção fi nan -
ce i ra pú bli ca, o re que ri men to de ve rá ser di ri gi do ao
Mi nis tro de Esta do a que es ti ver su bor di na do ou vin -
cu la do o ór gão in for man te.

§ 4º Nos ter mos do § 1º, do art. 1º, da Lei Com -
ple men tar nº 105, de 10 de ja ne i ro de 2001, são con -
si de ra das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, para os efe i tos
des te Ato:

I – ban cos de qual quer es pé cie;
II – dis tri bu i do ras de va lo res mo bi liá ri os;
III – cor re to ras de câm bio e de va lo res mo bi liá ri -

os:
IV – so ci e da des de cré di to, fi nan ci a men to e in -

ves ti men tos;
V – so ci e da des de cré di to imo bi liá rio;
VI – ad mi nis tra do ras de car tões de cré di to;
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VII – sociedades de arrendamento mercantil;
VIII – administradoras de mercado de balcão orga-

nizado;
IX – cooperativas de crédito;
X – associações de poupança e empréstimo;
XI – bolsas de valores e demercadorias e futuros;
XII – entidades de liquidação e compensação;
XIII – outras sociedades que, em razão da nature-

za de suas operações, assim venham a ser considera-
das pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 5º As empresas de fomento comercial ou facto-
ring, para os efeitos deste ato, são equiparadas às insti-
tuições financeiras.

Art.9ºLidonaHoradoExpediente,o requerimentoserá
despachadoàComissãodeConstituição, JustiçaeCidadania
–CCJ, paraapresentar o seuparecer quantoàconstituciona-
lidade, juridicidade, mérito e pertinência dos fundamentos da
solicitação, no prazo máximo de duas reuniões ordinárias da
Comissão.

Parágrafo único.O parecer daCCJ será lido naHora
do Expediente, publicado noDiário do Senado Federal e
em avulsos.

Art. 10. O requerimento será incluído em Ordem do
Dia para deliberação do Plenário do Senado Federal, res-
peitado o interstício de que trata o art. 280 do Regimento
Interno.

§ 1º Para a aprovação do requerimento em Plenário
é necessária amaioria dos votos, presente amaioria abso-
luta dos Senadores.

§ 2º Aprovado o requerimento, serão solicitadas as
informaçõesàautoridadeouà instituição financeira compe-
tente, ficando interrompida a tramitação da matéria que se
pretende esclarecer.

§ 3º Aplica-se ao requerimento de informação sigilo-
sa referente a operações de instituições financeiras, no que
couber, o disposto nos §§ 2º a 6º do art. 3º e nos arts. 4º a
6º deste ato.

Art. 11. A correspondência do Primeiro-Secretário da
Mesa doSenadoFederal encaminhando o pedido de infor-
mações deverá mencionar expressamente:

I – a data da sessão emque o requerimento foi apro-
vado;

II – a informação de que o requerimento foi aprovado
pelo Plenário do Senado Federal;

III – que as informações prestadas e os documentos
enviados serão mantidos em sigilo;

IV – a informaçãodequeoprazomáximopara a res-
posta será de trinta dias; e

V – a transcrição, na integra do art. 10 da Lei Com-
plementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

Parágrafo único. Juntamente comacorrespondência
do Senado, será encaminhada cópia integral do requeri-
mento de informação sigilosa.

Art. 12.Ao final doprazode trinta dias, contadodo re-
cebimento pelo destinatário da solicitação, se as informa-
ções ainda não houverem sido prestadas, quando o desti-
natário forMinistro deEstado ou titular de órgão diretamen-
te subordinado à Presidência da República, proceder-se-á
nos termos do disposto no art. 5º deste Ato.

§ 1º – Quando o destinatário for uma das pessoas de
que tratam os incisos II e III do § 2º do art. 8º, se as informa-
ções não houverem sido prestadas no prazo de trinta dias, o
Senado encaminhará o caso ao Ministério Público, para a
adoção das providências cabíveis.

§ 2º – O disposto neste artigo aplica-se, no que cou-
ber, ao caso de prestação de informações falsas.

Art. 13. AosSenadores e àsComissões, no examee
utilização das informações e documentos sigilosos, apli-
cam-se as regras específicas sobre a matéria estabeleci-
das no Regimento Interno e em Resoluções conexas.

Art. 14. Além da observância das regras menciona-
das no artigo anterior, o Senador, requerente ou não, para
ter acesso e manusear as informações requisitadas nos
termos desta Seção, deverá assinar termo de responsabili-
dade, comopropósitode resguardaro indispensável sigilo.

§1º –O termoaquese refereesteartigo ficaránosau-
tosedeleconstaráaadvertênciacontidanoart.10daResolu-
ção nº 20, de 1993, do Senado Federal.

§ 2º –OSenador não requerentedas informações si-
gilosas, para ter acesso a elas deverá, mediante requeri-
mento fundamentado, solicitar ao Presidente a transferên-
cia do sigilo.

Art. 15. O disposto nesta Seção aplica-se aos docu-
mentos recebidos em caráter secreto, confidencial ou re-
servado.

Art. 16. O Arquivo do Senado Federal deverá reser-
var estante especial para a guarda dos documentos a que
se refere esta Seção.

Art. 17. Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 18. São revogados do Atos da Comissão Di-
retora do Senado Federal n ºs 14, de 1990, e 22, de
1991.

Sala de Reuniões, 30 de janeiro de 2001. –
Antônio Carlos Magalhães – Geraldo Melo – Ro-
naldo Cunha Lima – Carlos Patrocínio –Nabor Jú-
nior – Casildo Maldaner – Eduardo Suplicy.

(*) EMENDAS
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Ata da 3ª Ses são Não De li be ra ti va
em 5 de fe ve re i ro de 2001

4ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Car los Pa tro cí nio e Edu ar do Su plicy

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Ha -
ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

So bre a mesa, avi so que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lido o se guin te:

AVISO Nº 368/2000-MMA/GM

Bra sí lia, 28 de de zem bro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Re fi ro-me ao Ofí cio nº SF/1.437/2000, de 18 de

ou tu bro de 2000, em que Vos sa Exce lên cia en ca mi -
nha exem plar do Diá rio do Se na do Fe de ral nº 155,
de 6 de ou tu bro de 2000, que pu bli ca o Re la tó rio Fi nal 
da Co mis são Tem po rá ria cri a da por ini ci a ti va do Se -
na dor Ro ber to Fre i re, no qual se re co men da a ur gen -
te cri a ção de Co mi tês de Ba ci as Hi dro grá fi cas, nos
ter mos de fi ni dos pelo Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a -
men to de Re cur sos Hí dri cos, cri a do pela Lei nº 9.433,
de 8 de ja ne i ro de 1997.

Den tre os dis po si ti vos da Lei nº 9.433, a “Lei das 
Águas”, al guns dos mais im por tan tes di zem res pe i to
à par ti ci pa ção da so ci e da de no pro ces so de ci só rio da 
ges tão de re cur sos hí dri cos. Esta par ti ci pa ção acon -
te ce prin ci pal men te no Co mi tê de Ba cia Hi dro grá fi ca,
co ra ção do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de
Re cur sos Hí dri cos.

A Lei das Águas, pro mul ga da em ja ne i ro de
1997, teve, ini ci al men te, re gu la men ta do o ca pí tu lo re -
fe ren te ao Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos,
de vi do à sua im por tân cia para o fun ci o na men to do
Sis te ma. Res sal tam-se as di fi cul da des téc ni cas e le -
ga is para re gu la men tar o res tan te da ma té ria, dada a
com ple xi da de dos as sun tos tra ta dos.

Uma das ino va ções da re fe ri da lei é que a so ci e -
da de deve se or ga ni zar para a for ma ção dos Co mi tês, 
mo di fi can do a prá ti ca do pas sa do, onde o Po der Exe -
cu ti vo im plan ta va os Co mi tês, sem a par ti ci pa ção dos 

di fe ren tes agen tes in te res sa dos no uso dos re cur sos
hí dri cos.

Por ou tro lado, a fal ta da re gu la men ta ção da lei
re tar dou a for ma ção de Co mi tês, la cu na que veio a
ser sa na da pela edi ção da Re so lu ção nº 5, do Con se -
lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos, es ta be le cen do di -
re tri zes ge ra is para este fim.

Com essa me di da, além de qua tro Co mi tês cri a -
dos an te ri or men te à Lei das Águas, que es tão sen do
re for mu la dos para ade quá-los às dis po si ções da re fe -
ri da lei, pro pos tas de cri a ção de Co mi tês es tão sen do 
es tu da das pelo Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí -
dri cos, que tem a atri bu i ção de apro vá-los. Den tre
eles, des ta cam-se os Co mi tês das Ba ci as dos rios
Doce, Mu cu ri, Ju cu ru çu e Bu ra nhém.

As áre as re fe ri das no Re la tó rio Fi nal da su pra ci -
ta da Co mis são per ten cem, prin ci pal men te, às Ba ci as 
dos rios Mun daú e Una, em aná li se na Se cre ta ria de
Re cur sos Hí dri cos des te Mi nis té rio, com vis tas à for -
ma ção dos res pec ti vos Co mi tês de Ba ci as Hi dro grá fi -
cas, o que, to da via, ain da de man da rá al gum tem po,
ten do em vis ta que a for ma ção e im ple men ta ção de
um Co mi tê de Ba cia Hi dro grá fi ca é um pro ces so de
mo bi li za ção e ar ti cu la ção en vol ven do vá ri os seg men -
tos da so ci e da de.

Vale di zer, Se nhor Pre si den te, os efe i tos de en -
chen tes e des mo ra na men tos não en con tram na cri a -
ção de Co mi tês de Ba cia a so lu ção de cur to pra zo. A
ime di a ta re ver são des ses efe i tos se dá por ação dos
ór gãos de De fe sa Ci vil que atu a ram no si nis tro apon -
ta do no ofí cio de Vos sa Exce lên cia.

Para co nhe ci men to de Vos sa Exce lên cia, en ca -
mi nho, em ane xo, o Des pa cho do Se nhor Ray mun do
José San tos Gar ri do, Se cre tá rio de Re cur sos Hí dri -
cos, des te Mi nis té rio, da ta do de 27 de de zem bro de
2000.

Aten ci o sa men te, – José Sar ney Fi lho, Mi nis tro
de Esta do do Meio Ambi en te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
avi so lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces -
sa do do Re que ri men to nº 426, de 2000.
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So bre a mesa, avi so que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lido o se guin te:

Avi so nº 256/MME

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao Ofí cio nº SF/1.309, de 13 de se -

tem bro de 2000, que tra ta do Re la tó rio Fi nal da Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to, cri a da pelo Re que -
ri men to nº 185/95, des ti na da a apu rar de nún ci as ve i -
cu la das na Impren sa Na ci o nal so bre a ati vi da de de
mi ne ra ção no Bra sil, trans mi to a Vos sa Exce lên cia as
se guin tes in for ma ções:

1 – Qu an to ao item 5 das re co men da ções do
Re la tó rio – o De par ta men to Na ci o nal da Pro du ção
Mi ne ral – DNPM abs te ve-se de im ple men tar a re co -
men da ção cons tan te do re fe ri do item, em vir tu de do
cum pri men to da le gis la ção mi ne ral bra si le i ra em vi -
gor. Nes se item, foi re co men da do, por so li ci ta ção das
Co o pe ra ti vas e Sin di ca tos de Ga rim pe i ros, que se fi -
zes se aná li se e re vi são de da dos cons tan tes nos Re -
la tó ri os de Pes qui sa das áre as re que ri das pela MS
Mi ne ra ção Ltda. Cabe as si na lar que tal pro ce di men to
não é pre vis to na le gis la ção. O Re la tó rio de Pes qui sa
é ana li sa do por téc ni co do DNPM, ha bi li ta do para tal,
não sen do per mi ti da in ge rên cia ex ter na de qual quer
na tu re za.

2 – Qu an to ao item 6 das re co men da ções do
Re la tó rio – não hou ve des cum pri men to do item II dos
Alva rás de Pes qui sa re fe ren tes aos Pro ces sos de Mi -
ne ra ção nºs 880.391/87 e 880.393/87. Qu an to à
ques tão do não-cumprimento do Acor do de Orde na -
men to en tre a MS Mi ne ra ção Ltda. e as Co o pe ra ti vas
de Ga rim pe i ros, cum pre in for mar que tal Acor do, na
ver da de, foi uma ten ta ti va de en ten di men to en tre as
par tes en vol vi das, não ca ben do ao DNPM exi gir o
seu fiel cum pri men to, por não ser de sua al ça da le gal
este tipo de pro ce di men to.

(Fls. 2 do Avi so nº 256/MME, de 28 de de zem bro 
de 2000.)

3 – Qu an to ao item 7 das re co men da ções do
Re la tó rio – a Lei nº 7.805/89, que cria o re gi me de
Per mis são de La vra Ga rim pe i ra (PLG), es ta be le ce
que as Co o pe ra ti vas de Ga rim pe i ros te rão pri o ri da de
nas áre as onde es te jam atu an do, des de que a ocu pa -
ção te nha ocor ri do nos se guin tes ca sos:

I – em áre as con si de ra das li vres nos ter mos do
De cre to-Lei nº 227/67 (Có di go de Mi ne ra ção);

II – em áre as re que ri das com pri o ri da de, até a
en tra da em vi gor des ta lei; e

III – em áre as onde se jam ti tu la res de la vra ga -
rim pe i ra. No item em ques tão, não ocor reu ne nhu ma
das três si tu a ções elen ca das na lei. A Co o pe ra ti va
dos Ga rim pe i ros de Ron dô nia Ltda. pro to co li zou o re -
que ri men to de PLG nº 880.139, em 1989. A Co o pe ra -
ti va Mi ne ra do ra dos Ga rim pe i ros de Ron dô nia Ltda.,
com o re que ri men to de PLG nº 880.034, deu en tra da
no ano de 1992. Entre tan to, as áre as pre ten di das pe -
las duas co o pe ra ti vas, ob je to das PLG ci ta das, já ti -
nham sido re que ri das, des de 1987, para pes qui sa por 
par te da MS Mi ne ra ção, pos te ri or men te su ce di da
pela Empre sa Bra si le i ra de Esta nho S.A. – EBESA,
Pro ces sos nºs 880.391/87 e 880.393/87. Os res pec ti -
vos Alva rás fo ram ex pe di dos em 1988.

Ten do em vis ta a com ple xi da de da si tu a ção
exis ten te na região, foi fir ma do um Acor do de Orde na -
men to, em 1990, en tre a Ebe sa e as co o pe ra ti vas, vi san -
do dis ci pli nar a ex plo ta ção do ja zi men to e con se qüen te -
men te reduzir os con fli tos so ci a is ali cons ta ta dos.

As con ces sões de la vra (re fe ren tes aos Pro ces -
sos nºs 880.391/87 e 880.393/87) fo ram ou tor ga das à 
Ebe sa, em 1991, para pro du zir e co mer ci a li zar o pro -
du to da la vra na re gião de Bom Fu tu ro. A ti tu lar dos di -
re i tos mi ne rá ri os exi giu, por for ça do men ci o na do
Acor do de Orde na men to: que a con ti nu i da de das ati -
vi da des ex tra ti vas dos co o pe ra dos, fi cas sem su bor di -
na das ao seu Pla no de Apro ve i ta men to Eco nô mi co,
apro va do pelo DNPM e ao res pec ti vo Pla no de Con -
tro le Ambi en tal; e que par te da pro du ção das co o pe -
ra ti vas fos se co mer ci a li za da pela Ebe sa para ad qui -
ren tes in di ca dos e es co lhi dos pe los co o pe ra dos.

Pos te ri or men te, as co o pe ra ti vas op ta ram por
ques ti o nar ju di ci al men te os tí tu los mi ne rá ri os, ou tor -
ga dos pelo Go ver no Fe de ral (DNPM e Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia) à Ebe sa, sob ale ga ção de que te ri -
am o be ne fí cio da pri o ri da de cons ti tu ci o nal, para o re -
ce bi men to das con ces sões de la vra. Tais ações, até o
mo men to, con ti nu am tra mi tan do no Po der Ju di ciá rio,
sem a par ti ci pa ção do DNPM.

(Fls. 3 do Avi so nº 256/MME, de 28 de de zem bro 
de 2000.)

4 – Qu an to ao item 8 das re co men da ções do
Re la tó rio – so bre a ques tão am bi en tal – o DNPM to -
mou to das as pro vi dên ci as, so li ci tan do que a Co o pe -
ra ti va Mis ta dos Ga rim pe i ros do Cen tro Les te de Mi -
nas Ge ra is – COOGEMIG, per mis si o ná ria, apre sen -
tas se ao DNPM a cor res pon den te Li cen ça Ambi en tal, 
o que foi re al men te efe ti va do (có pia ane xa).

Qu an to ao des cum pri men to dos ter mos de
acor do in se ri do no pro ces so de ou tor ga da Per mis -
são de La vra – no pe río do de 8-10-96 a 17-10-96, o
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DNPM re a li zou vis to ria in loco e cons ta tou que a
COOGEMIG es ta va sob nova di re ção e com no vos
com pro mis sos sen do fir ma dos, com os mem bros da
an ti ga Asso ci a ção dos Ga rim pe i ros de Nova Era, para
re a li za ção de la vra con jun ta e re ti ra da de ações mo vi -
das por ambas as par tes pe ran te o Po der Ju di ciá rio.

Aten ci o sa men te, Ro dolp ho Tou ri nho Neto, Mi -
nis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
avi so lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro -
ces sa do do Re que ri men to nº 185, de 1995.

So bre a mesa avi sos que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

São li dos os se guin tes:

Avi so nº 1.587 – GP/TCU

Em, 27 de de zem bro de 2000

Se nhor Se na dor,
Em aten ção ao Ofí cio nº 281-11/2000-PRES,

des sa pro ce dên cia, in for mo a Vos sa Exce lên cia que
em vir tu de dos apon ta men tos re sul tan tes da CPI do
Ju di ciá rio, le van ta dos por essa Casa Le gis la ti va, este
Tribunal exa rou a De ci são nº 1056/2000-TCU-Plenário,
de ter mi nan do à Uni da de bá si ca com pe ten te des ta
Cor te de Con tas, en tre ou tras pro vi dên ci as, a apu ra -
ção dos fa tos iné di tos ou que ne ces si tem de ma i or
apro fun da men to e o en ca mi nha men to de có pia dos
do cu men tos que não se re fe rem a ór gãos ju ris di ci o -
na dos ao TCU aos Tri bu na is de Con tas cor res pon -
den tes.

Por opor tu no, en ca mi nho a V. Exa. có pia da re fe -
ri da De ci são Ple ná ria, do re la tó rio e voto que a pre ce -
dem, bem como dos en ca mi nha men tos dela de cor -
ren tes.

Aten ci o sa men te, Iram Sa ra i va, Pre si den te.

Avi so nº 3-GP/TCU

Em, 2 de ja ne i ro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao OF.281-11/2000 – PRES, des sa

pro ce dên cia, in for mo à V. Exª as ações de fis ca li za -
ção em pre en di das por este Tri bu nal em re la ção aos
fa tos cons tan tes do re su mo da cor res pon dên cia aci -
ma ci ta da, re la ti va men te ao Tri bu nal Re gi o nal do Tra -
ba lho – 16ª Re gião, e que fo ram ou es tão sen do apu -
ra dos nos se guin tes pro ces sos:

 – TC-350.130/1995-7 – To ma da de Con tas
Espe ci al do TRT – l6ª Re gião, ins ta u ra da pela Se cre -
ta ria de Con tro le Exter no do TCU no Esta do do Ma ra -
nhão, em ob ser vân cia ao item 8.1 da De ci são nº

250/95-TCU-Plenário, após apu ra ção de ir re gu la ri da -
des na con ces são de diá ri as a ser vi do res do TRT,
mo ti va da por de nún cia do Sin di ca to de Tra ba lha do res 
do Po der Ju di ciá rio Fe de ral no Esta do do Ma ra nhão –
SINTRAJUFE/MA, ori gi ná ria do TC-021.295/1994-8, ao
qual este foi jun ta do. Pro ces so no Ga bi ne te do Pro cu -
ra dor-Geral do TCU des de 4-12-2000 com pro pos ta
de mé ri to.

 – TC-350.296/1995-2 – De nún cia con tra ato do
Pre si den te do TRT – 16ª Re gião que de mi tiu o Sr. Pa -
u lo Ro ber to Rios Ri be i ro, en tão Pre si den te do
SINTRAJUFE. Argüi ção de ile ga li da de do ato. Invo ca -
ção do art. 55, § 2º, da Lei nº 8.443/92 (Orgâ ni ca do
TCU). Ato con tra di ta do ob je to de ação ju di ci al. Pela
De ci são nº 155/95 – TCU – Ple ná rio, foi de ci di do
conhecer da de nún cia para, no mé ri to, con si de rar
que foge à com pe tên cia des te Tri bu nal pro nun ci ar-se
ou de ter mi nar pro vi dên ci as em re la ção aos fa tos
espe cí fi cos sus ci ta dos na de nún cia, en quan to a
ques tão es ti ver “sub-judice.” Pro ces so en cer rado.

– TC – 350.040/1993-1 – De nún cia con tra o Tri -
bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 16ª Re gião. De ci são nº
085/95 – Ata 9 – Ple ná rio, do Tri bu nal, de ter mi na ao
ór gão des ti nar as fun ções gra ti fi ca das, cri a das pela
Lei 7.819/89, tão-somente a ser vi do res de car go de
pro vi men to efe ti vo de seu Qu a dro Per ma nen te de
Pes so al. STF co mu ni ca de fe ri men to, em par te, do
man da do de se gu ran ça nú me ro 22321, im pe tra do
pelo Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho – 16ª Re gião, con -
tra a de ci são do TCU, anu lan do as de ci sões nºs
531/94, 085/95 e 241/95, na par te em que de ter mi na -
ram ao TRT – 16ª Re gião “que des ti ne as fun ções
gra ti fi ca das, cri a das pela Lei nº 7.819, de 15 de se -
tem bro de 1989, tão-somente a ser vi do res de car gos
de pro vi men to efe ti vo de seu Qu a dro Per ma nen te de
Pes so al” (Pro ces so TC-001.172/1998-0). Pro ces sos
en cer ra dos.

 – TC-018.730/1996-5 – De nun cia con tra o Tri -
bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 16ª Re gião a res pe i to
de con tra ta ção in de vi da da Empre sa Cur so Re ci cla -
gem LTDA., para mi nis tra ção de cur sos na área ju rí di -
ca. Pela De ci são 439/98 – Ple ná rio – Ata 27/98, o Tri -
bu nal, di an te das ra zões ex pos tas pelo Re la tor, de ci -
de con si de rar que as con tra ta ções de pro fes so res,
con fe ren cis tas ou ins tru to res para mi nis trar cur sos de 
tre i na men to ou aper fe i ço a men to de pes so al, bem
como a ins cri ção de ser vi do res para par ti ci pa ção de
cur sos aber tos a ter ce i ros, en qua dram-se na hi pó te -
se de ine xi gi bi li da de de li ci ta ção pre vis ta no in ci so II
do art. 25, com bi na do com o in ci so VI do art. 13 da Lei
nº 8.666/93. Pro ces so en cer ra do e jun ta do ao
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TC-350.174/1997-0 (Pres ta ção de Con tas de 1996
do TRT – 16ª Re gião).

 – TC-013.225/1997-9 – De nún cia so bre ir re gu -
la ri da des no pre en chi men to de car go de con fi an ça,
con sis tin do em no me a ção de pa ren te de ma gis tra do
para ocu pa ção de car go em co mis são na Jun ta de
Con ci li a ção e Jul ga men to de Bar ra do Cor da/MA.
Impe tra do Pe di do de Re e xa me da De ci são nº
566/98, do TCU, que de ter mi nou re vo ga ção do ato
de no me a ção, sen do ne ga do o seu pro vi men to. No -
va men te o ór gão se in sur ge con tra re fe ri da De ci são 
do TCU, in gres san do com Embar gos de De cla ra -
ção, não sen do co nhe ci da a pe ti ção por não pre en -
cher os re qui si tos de le gi ti mi da de, vis to es tar fir ma -
da por Juiz sem com pe tência para re pre sen tar o TRT – 
16ª Re gião jun to a Tri bu na is Su pe ri o res. O TRT aca ta
De ci são e re vo ga o ato de nome a ção ques ti o na do.
Pro ces so en cer ra do.

Res pe i to sa men te, Hum ber to Gu i ma rães Sou -
to, Pre si den te.

Avi so nº 4 – GP/TCU

Em, 3 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Se na dor,
Em aten ção ao Ofí cio nº 281-11/2000-PRES,

des sa pro ce dên cia, in for mo a Vos sa Exce lên cia que,
com rela ção à de nún cia con tra o TRT 18ª Re gião, que
ver sa so bre a ile ga li da de de con ces são de li cen -
ça-prêmio a ma gis tra do, re la ci o na da no do cu men to nº
013646-99 dos apon ta men tos re sul tan tes da CPI do
Ju di ciá rio, le van ta dos por essa Casa Le gis la ti va, este
Tri bu nal já se ma ni fes tou a res pe i to nos au tos do TC
325.205/1994-9, con for me De ci são nº
299/1995-TCU-Plenário, cuja có pia, acom pa nha da do
Re la tó rio e Voto que a fun da men ta ram, se gue ane xa.

Atenci o sa men te, Hum ber to Gu i ma rães Sou to,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Os
avi sos li dos vão à pu bli ca ção e se rão ane xa dos ao
pro ces sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999.

So bre a mesa ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 112/2000/Gab

Flo ri a nó po lis(SC), 19 de de zem bro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, em con for mi da de 

com o que de ter mi na a Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro 
de 2000, art. 2º, pa rá gra fo úni co, o bre ve re la tó rio e

atual fase do pro ces so-crime nº 2000.72.00.001926-0, em
que são de nun ci a dos Pa u lo Afon so Evan ge lis ta Vi e i ra 
e ou tros, que teve ori gem nos fa tos apurados pela Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to ”des ti na da a apu rar
ir re gu la ri da des re la ci o na das à au to ri za ção, emis são
e ne go ci a ção de tí tu los pú bli cos es ta du a is e mu ni ci -
pa is, nos anos de 1995 e 1996“, que teve cur so no Se -
na do da Re pú bli ca, o se guin te:

1) A de nún cia foi re ce bi da em duas opor tu ni da -
des, ou seja, em 16-5-2000 e 7-8-2000;

2) os in ter ro ga tó ri os dos de nun ci a dos ocor re -
ram nas da tas se guin tes:

22-6-2000 – Fá bio Bar re to Na houm, Ma u ro
Enri co Bar re to Na houm e Ro nal do Ga non (con for me
es cla re ci do adi an te);

23-8-2000 – Ni val do Fur ta do de Alme i da e Wag -
ner Bap tis ta Ra mos;

20-9-2000 – Pa u lo Sér gio Ga lot ti Pris co Pa ra í so
e Oscar Falk;

22-9-2000 – João Car los Von Ho hen dorff, Ma u rí -
cio Luiz Pas qua li ni, Fer nan do Fer re i ra de Mel lo Jú ni or; e

25-9-2000 – Pa u lo Afon so Evan ge lis ta Vi e i ra,
Mar co Au ré lio de Andra de Du tra e Fran cis co José
Gros si, Ja i ro da Cruz Fer re i ra.

Re la ti va men te ao co-denunciado Na po leão Xa vi er do
Ama ran te, seu in ter ro ga tório de sig nado ini ci almente para
o dia 20-9-2000, foi sus pen so por me di da li mi nar no Ha -
be as Cor pus nº 2000.04.01.110148-9/SC, sen do que, 
ao fi nal, foi de ne ga da a or dem no men ci o na do habeas
cor pus, pela Pri me i ra Tur ma do Egré gio Tri bu nal Re -
gi o nal Fe de ral da Qu ar ta Re gião, ven ci da a Ju í za
Ellen Gra cie Northfle et, hoje Mi nis tra do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral.

Em de cor rên cia, foi de sig na da a data de
18-12-2000, para o in ter ro ga tó rio de Na po leão Xa vi er 
do Ama ran te, ao qual este não com pa re ceu, ale gan -
do mo ti vo de sa ú de, sen do de sig na da, em subs ti tu i -
ção, nova data, ou seja, 19-1-2001.

No que se re fe re aos co-denunciados Fá bio Bar -
re to Na houm, Ma u ro Enri co Bar re to Na houm e Ro nal -
do Ga non, es tes se ne ga ram a res pon der as per gun -
tas de seus in ter ro ga tó ri os, sob a ale ga ção de que so -
men te o fa ri am após de fi ni da a com pe tên cia, o que
ocor reu atra vés da Exce ção de Incom pe tên cia e, em
de cor rên cia foi de sig na do o dia 9-2-2002, para re fe ri -
do ato pro ces su al (in ter ro ga tó ri os).

Atu al men te, pois, o pro ces so-crime em ques tão
se en con tra aguar dan do as au diên ci as de sig na das e
an tes re fe ri das.
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Sa u da ções, – Cel so Wig ger, Juiz Fe de ral
Subs ti tu to, Vara Fe de ral Cri mi nal, Cir cuns cri ção Ju di -
ciá ria de Flo ri a nó po lis.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
ofí cio lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro -
ces sa do do Re que ri men to nº 1.101, de 1996.

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 Edu ar do Su plicy.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio GPR/Nº 9.007/2000

Bra sí lia/DF, 13 de ou tu bro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção e res pos ta ao Ofí cio nº 280-4/2000

– PRES, da ta do de 3 do cor ren te, te nho a hon ra de di -
ri gir-me a Vos sa Exce lên cia para in for mar-lhe que os
ele men tos ali re fe ri dos fo ram pron ta men te en ca mi -
nha dos à Cor re ge do ria de Jus ti ça des te Tri bu nal,
para as de vi das pro vi dên ci as, na for ma da lei e do Re -
gi men to Inter no des ta Cor te.

Aten ci o sa men te, – De sem bar ga dor Edmun do
Mi ner vi no, Pre si den te.

Ofí cio nº 590/00 – FCO
Pro ce di men to nº 64.106.0/2 – TJ
(fa vor uti li zar esta re fe rên cia)

São Pa u lo, 15 de de zem bro de 2000

Se nhor Se na dor,
Por de le ga ção do Exce len tís si mo Se nhor Pro -

cu ra dor Ge ral de Jus ti ça (ar ti go 116, in ci so XIV, da Lei 
Orgâ ni ca do Mi nis té rio Pú bli co e Por ta ri as 1219 a
1222/00) e em aten ção ao ofí cio SF/1485/00, de 20
de ou tu bro de 2000, in for mo a Vos sa Exce lên cia que
foi ins ta u ra do pro ce di men to nes ta Pro cu ra do ria Ge ral 
de Jus ti ça para apu rar ir re gu la ri da des nas ado ções
in ter na ci o na is ocor ri das na co mar ca de Jun di aí, sen -
do au tu a do sob nº 17.802/98-PGJ, en ca mi nha do ao
Egré gio Tri bu nal de Jus ti ça e dis tri bu í do ao De sem -
bar ga dor Mo ha med Ama ro, sob nº 64.106.0/2 — TJ,
en con tran do-se, atu al men te, em di li gên ci as.

Res tri to ao ex pos to, apre sen to a Vos sa Exce -
lên cia nos sas res pe i to sas ho me na gens.

Ri car do José Ne grão No gue i ra, Pro cu ra dor
de Jus ti ça.

Ofí cio GP nº 839/2000

Vi tó ria/ES, em 28 de de zem bro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Em aten di men to à so li ci ta ção de Vos sa Exce -

lên cia, for mu la da atra vés do OF.280-8/2000-PRES,

de 3-10-00, quan do foi en ca mi nha da re la ção de do -
cu men tos pro to co la dos pe ran te a Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to cri a da pelo Re que ri men to nº

118/99 – CPI do Ju di ciá rio -, e cuja apre ci a ção foi jul -
ga da de com pe tên cia des te ór gão, re me to, em ane xo, 
as in for ma ções pres ta das pelo Exmo. Sr. Juiz do 1º
grau, Dr. Be ní cio Fer ra ri.

Na opor tu ni da de, re no vo meus vo tos de ele va da 
es ti ma e su pe ri or con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – De sem bar ga dor Ge ral do
Cor rêa da Sil va, Pre si den te.

OFÍCIO Nº 06/2001 – PRE

Cu i a bá, 15 de ja ne i ro de 2001

Sr. Se na dor Pre si den te do Se na do Fe de ral:
Em cum pri men to ao dis pos to na Lei 10.001/2000,

art. 2º, pa rá gra fo úni co, re me te mos a co mu ni ca ção
pre vis ta, re la ti va ao pro ce di men to ad mi nis tra ti vo de
apu ra ção dos fa tos ob je to da CPI do Ju di ciá rio.

Antes de mais, te mos o de ver de ob ser var que a
sis te má ti ca de fis ca li za ção e apu ra ção de fal tas dos
ma gis tra dos bra si le i ros está pre vis ta na Lei Com ple -
men tar nº 35/79, Lei Orgâ ni ca da Ma gis tra tu ra Na ci o -
nal, art. 27 e seus in ci sos, que es ti pu la uma fase pre li -
mi nar e an te ri or à ins ta u ra ção do pro ces so ad mi nis -
tra ti vo. Por de ter mi na ção le gal, o ma gis tra do acu sa do 
pos sui quin ze dias para apre sen ta ção de de fe sa pré -
via e pos te ri or re mes sa à ses são para de li be ra ção do
Tri bu nal Ple no acer ca da aber tu ra ou não de pro ces -
so dis ci pli nar con tra o ma gis tra do Por tan to, no caso
do Ju di ciá rio de Mato Gros so, que pos sui ape nas 20
(vin te) mem bros e não de tém Órgão Espe ci al para
este fim, é o Tri bu nal em sua com po si ção Ple ná ria
que de ci de se ins ta u ra ou não o pro ces so ad mi nis tra -
ti vo apu ra tó rio e pe na li za dor con tra, na hi pó te se, os
De sem bar ga do res e o Juiz men ci o na dos na “CPI do
Ju di ciá rio” do Se na do Fe de ral.

Nes ta es te i ra, re ce bi do o re la tó rio da ”CPI do
Ju di ciá rio“ pelo an te ri or Pre si den te do Tri bu nal, em ja -
ne i ro de 2000, o pro ces so fi cou pa ra li sa do por qua se
cin co me ses. La men ta vel men te, tão so men te após o
tris te fa le ci men to do Exmo. Des. Pre si den te que nos
an te ce deu é que pu de mos dar o im pul so pro ce di men -
tal ne ces sá rio.

Fo ram os au tos, en tão, re me ti dos por esta Pre -
si dên cia ao Ple ná rio do Tri bu nal, isto em 22-5-2000,
ob je ti van do a que o co le gi a do de li be ras se acer ca da
no ti fi ca ção dos en vol vi dos para apre sen ta ção de de -
fe sa pré via, tudo vi san do fu tu ra ins ta u ra ção ou não
de pro ces so ad mi nis tra ti vo. Como pa i ra vam dú vi das à 
res pe i to da com pe tên cia do Tri bu nal na apre ci a ção
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dos fa tos im pu ta dos ao ma gis tra dos, na oca sião fir -
ma mos o po si ci o na men to de que o pró prio Po der Ju -
di ciá rio Esta du al lo cal de ti nha a com pe tên cia para
apu rar, ori en tar e pe na li zar seus mem bros no que
con cer ne a es fe ra ad mi nis tra ti va e ti nha, ain da, o de -
ver fun ci o nal de atu a ção dos de sem bar ga do res que o 
com põe (vide ma ni fes ta ção de fl. 963/966-TJ, em
ane xo).

O Ple no de ci diu, na ses são de 15-6-2000, en -
tão, ini ci ar pro ce di men to dis ci pli nar con tra os 3 de -
sem bar ga do res e o juiz acu sa dos e, cum prin do o art.
27 da LOMAN (LC 35), con ce deu 15 dias para apre -
sen ta ção de de fe sa pré via, como es ti pu la do (de ci são
– fl. 967-TJ, acos ta da – Ofí ci os de in ti ma ção – fls. 969, 
970 e 972-TJ).

Hou ve, ou tros sim, di fi cul da des na ten ta ti va de
in ti ma ção do Juiz acu sa do, con so an te se vê das cer ti -
dões de fls. 974, 975-TJ, des pa cho de fl. 976-TJ e cer -
ti dão de fl. 1073-TJ, to dos ane xa dos, o que con tri bu iu
para o adi a men to da al me ja da ses são do Tri bu nal
Ple no.

Após re ce bi das as de fe sas dos ma gis tra dos
esta Pre si dên cia for mu lou re la tó rio/his tó ri co dos fa tos 
e das pro vas ati nen tes, cum prin do o § 2º do men ci o na -
do ar ti go da LOMAN, e, em ses são ple ná ria ex tra or di -
ná ria, em 16-11-2000, ofer tou-o aos de ma is pa res.

Entre tan to, de li be rou o Ple ná rio que o re la tó -
rio/his tó ri co, ape sar de re fe rir-se a um só pro ce di -
men to ori gi ná rio, o do cu men to fi nal da CPI des te E.
Se na do Fe de ral, pos te ri or men te a ser des mem bra do
em qua tro pro ces sos ad mi nis tra ti vos dis tin tos, de ter -
mi nou que esta Pre si dên cia, an te ci pa da e pri me i ra -
men te, des mem bras se o his tó ri co em qua tro pe ças
dis tin tas (cer ti dão fl. 1142-TJ).

A pro vi dên cia foi re a li za da (vide des pa cho jun -
ta do – fl. 1141-TJ) e, em ses são ad mi nis tra ti va ex tra -
or di ná ria se guin te, em 23-11-2000, re me ter mos no -
va men te o his tó ri co, ago ra des mem bra do para cada
acu sa do. Con tu do, dado o gran de nú me ro de fe i tos ju -
di ciá ri os con ten ci o sos da ses são or di ná ria pre ce den -
te, dado ain da o adi an ta do da hora — a ses são co me -
çou à 14:00 e ter mi nou às 21:00 ho ras – o Ple no en -
ten deu adi ar a apre ci a ção do fe i to para uma nova
ses são.

Assim, ex tra or di na ri a men te na quar ta-feira se -
guin te, dia 29-11-2000, às 8:00 ho ras da ma nhã – o
Po der Ju di ciá rio Esta du al tem fun ci o na men to or di ná -
rio àpar tir das 12:00 ho ras – esta Pre si dên cia in ten tou 
nova apre ci a ção do re la tó rio da CPI com fins de de li -
be ra ção acer ca da aber tu ra de pro ces so ad mi nis tra ti -
vo ou não e, caso po si ti vo, na es co lha de um re la tor.

Uma vez mais, en tre tan to, vi mos frus tra da a de -
ci são, vez que dos de sem bar ga do res pre sen tes, oito
de les co lo ca ram-se sus pe i tos na apre ci a ção do ple i to 
(vide cer ti dão – fl. 1145-TJ).

Con vo ca mos o Tri bu nal no va men te e re a li za -
mos ou tra nova ses são ex tra or di ná ria, ago ra em
14-12-2000, vi san do a de se ja da de li be ra ção. Não
obs tan te, o jul ga men to fora adi a do ante a cons ta ta da
fal ta de quo rum le gal pre vis to (cer ti dão de fl.
1150-TJ).

Como o Tri bu nal do Mato Gros so é com pos to de 
20 (vin te) mem bros, res ta-nos a ex pec ta ti va de aná li -
se no Tri bu nal Ple no pe los 12 (doze) de sem bar ga do -
res res tan tes, me di da obs ta da ante o iní cio do re ces -
so e fé ri as fo ren ses do ano de 2000, que vai de 20 de
de zem bro pas sa do a 1º de fe ve re i ro de 2001. O Tri bu -
nal nes te pe río do fun ci o na ape nas ad mi nis tra ti va -
men te e com a Câ ma ra Espe ci al de fé ri as, com pos ta
de 3 (três) de sem bar ga do res.

Cor re mos con tra o tem po e con tra os im pas ses
e obs tá cu los bu ro crá ti cos e exi gên ci as le ga is, to dos
eles, sa be mos, atu an do con tra os fa tos e as pe na li za -
ções dos cul pa dos, como re quer a opi nião pú bli ca, o
Se na do Fe de ral, o in te res se pú bli co e como al me ja
esta Pre si dên cia do TJMT.

Não obs tan te os per cal ços, é cer to que o Tri bu -
nal de Jus ti ça, cum prin do sua fun ção cons ti tu ci o nal,
da qual ja ma is de ol vi dou, tem em pre en di do es for ços
na con se cu ção do po der/de ver fis ca li za dor e pe na li -
za dor de seus mem bros.

Sen do o que nos re ser va va o mo men to, co lhe -
mos o en se jo para re no var os vo tos de es ti ma e con si -
de ra ção.

Cu i a bá, 15 de ja ne i ro de 2001. – Des. Mu niz Fe -
gu ri, Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça – MT.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Os
ofí ci os li dos vão à pu bli ca ção e se rão ane xa dos ao
pro ces sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999.

So bre a mesa ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lido o se guin te:

OF/PGJ/Nº 1.580/00

Vi tó ria, 27 de de zem bro de 2000

Re fe rên cia: Pro ces so MP-9.618/00

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Con for me co mu ni ca ção des sa Casa exa ra da no 

Ofí cio nº 281-12/2000 – PRES, có pia ane xa, que dis -
po ni bi li za a do cu men ta ção pro to co la da pe ran te a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to, cri a da pelo Re que -
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ri men to nº 118/99 – CPI do Ju di ciá rio, in for ma mos
Vos sa Exce lên cia que foi de sig na do por esta Pro cu ra -
do ria-Geral de Jus ti ça como mem bro com pe ten te, de -
vi da men te qua li fi ca do e ha bi li ta do para as apre ci a -
ções ne ces sá ri as, o Exce len tís si mo Se nhor Pro mo tor 
de Jus ti ça, Dou tor Fer nan do Zar di ni Anto nio, que di ri -
gir-se-á ao Se na do Fe de ral para exa mi nar a do cu -
men ta ção em ques tão.

Aten ci o sa men te, José Ma ria Ro dri gues de
Oli ve i ra Fi lho, Pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
ofí cio lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro -
ces sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999.

A do cu men ta ção so li ci ta da já foi en ca mi nha da à 
au to ri da de re que ren te.

So bre a mesa ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lido o se guin te:

OF/GSESC/8/01 

Bra sí lia, 30 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Após um pe río do em que es ti ve li cen ci a do para

exer cer o car go de Se cre tá rio do Go ver no do Esta do
do To can tins, re as su mi o meu man da to no dia 27 de
ju nho de 2000, par ti ci pan do na que le dia dos tra ba -
lhos des ta Casa e da Co mis são Mis ta de Orça men to,
con for me có pia do li vro de pre sen ça já en vi a da à Se -
cre ta ria-Geral da Mesa. Con tu do, não re gis trei a mi -
nha pre sen ça no pa i nel ele trô ni co, mo ti vo pelo qual
so li ci to a re ti fi ca ção do re gis tro, no qual cons ta a mi -
nha au sên cia na que le dia.

Ante ci pa da men te gra to pela aten ção dis pen sa -
da ao as sun to, va lho-me do en se jo para re no var mi -
nhas ex pres sões de ele va do apre ço e con si de ra ção.
–  Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

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 Edu ar do Su plicy.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 0104-L-PFL/2001

Bra sí lia, 26 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do PFL que fa rão
par te da Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à
Me di da Pro vi só ria nº 2.082-40, de 25 de ja ne i ro de

2001, que ”Dis põe so bre a ins ti tu i ção de so ci e da des
de cré di to ao mi cro em pre en de dor, al te ra dis po si ti vos
das Leis nºs 6.404, de 15 de de zem bro de 1976,
8.029, de 12 de abril de 1990, e 8.934, de 18 de no -
vem bro de 1994, e dá ou tras pro vi dên ci as“, em subs -
ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu tado Co ra u ci So bri nho

Su plen te:
De pu ta do Chi co Sar del li

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

Ofí cio nº 0110-L-PFL/2000

Bra sí lia, 26 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.090-18, de
25 de ja ne i ro de 2001, que ”Alte ra dis po si ti vos da Lei
nº 9.365, de 16 de de zem bro de 1996, que ins ti tui a
Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo – TJLP, dis põe so bre
a re mu ne ra ção dos re cur sos do Fun do de Par ti ci -
pa ção PIS-PASEP, do Fun do de Ampa ro ao Tra ba -
lha dor e do Fun do da Ma ri nha Mer can te“, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu tado Aldir Ca bral

Su plen te:
De pu ta do Ciro No gue i ra

Atencio sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli veira,
Lí der do PFL.

Ofí cio nº 0113-L-PFL/2001

Bra sí lia, 26 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.093-21, de
25 de ja ne i ro de 2001, que ”Dis põe so bre a re es tru tu -
ra ção da Car re i ra Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal e or -
ga ni za ção da Car re i ra da Au di to ria-Fiscal da Pre vi -
dên cia So ci al e da Car re i ra Au di to ria-Fiscal do Tra ba -
lho“, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Ro ber to Pes soa
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Su plen te:
De pu ta do Pe dro Pe dros si an

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli veira,
Lí der do PFL.

Ofí cio nº 0124-L-PFL/2001

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do PFL que fa rão
par te da Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à
Me di da Pro vi só ria nº 2.088-36, de 26 de ja ne i ro de
2001, que ”Alte ra as Leis nºs 6.368, de 21 de ou tu bro
de 1976, 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, 8.429,
de 2 de ju nho de 1992, e 9.525, de 3 de de zem bro de
1997, e dá ou tras pro vi dên ci as“, em subs ti tu i ção aos
an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu tado Mar cos Cin tra

Su plen te:
De pu ta do Cé sar Ban de i ra

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

Ofí cio nº 125-L-PFL/2001

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.097-36, de
26 de ja ne i ro de 2001, que “Alte ra a Lei nº 9.656, de 3
de junho de 1998, que dis põe so bre os pla nos pri va dos
de as sis tência à sa ú de, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Luiz Mo re i ra

Su plen te:
De pu ta do San tos Fi lho

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oliveira,
Lí der do PFL.

Ofí cio nº 126-L-PFL/2001

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da

a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.101-28, de
26 de ja ne i ro de 2001, que ”Dis põe so bre as re la ções
fi nan ce i ras en tre a União e o Ban co Cen tral do Bra sil,
e dá ou tras pro vi dên ci as“, em subs ti tu i ção aos an te ri -
or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Ru bem Me di na

Su plen te:
De pu ta do Chi co Sar del li
Aten ci o sa men te,  De pu ta do Ino cêncio Oli ve i ra,

Lí der do PFL.

Ofí cio nº 138-L-PFL/2001

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da
Fren te Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta
des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.113-27, de 26 de ja ne i ro de 2001, que “Alte ra a le -
gis la ção das Con tri bu i ções para a Se gu ri da de So ci al
– COFINS, para os pro gra mas de Inte gra ção So ci al e
de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co –
PIS/PASEP e do Impos to so bre a Ren da e dá ou tras
pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te
indi ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Yvo nil ton Gon çal ves

Su plen te:
De pu ta do Pa u lo Ma ri nho

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

Ofí cio nº 139-L-PFL/2001

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os De pu ta dos do PFL que fa rão par te da Co -
mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 2.114-75, de 26 de ja ne i ro de 2001, que
”Dá nova re da ção aos arts. 6º e 9º da Lei nº 8.019, de
11 de abril de 1990, e acres ce dis po si ti vos à Lei nº
9.365, de 16 de de zem bro de 1996“ (Fun do de Ampa -
ro ao Tra ba lha dor), em subs ti tu i ção aos an te ri or men -
te in di ca dos.

Ti tu lar:
De pu ta do Cé sar Ban de i ra

Su plen te:
De pu ta do Ro ber to Pes soa
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Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do PFL.

Ofí cio nº 0141-L-PFL/2001

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.116-15, de
26 de ja ne i ro de 2001, que “Asse gu ra per cep ção de
gra ti fi ca ção por ser vi do res das car re i ras Po li ci al
Federal, De le ga do de Po lí cia do Dis tri to Fe de ral e de
Polí cia Ci vil do Dis tri to Fe de ral, al te ra as Leis nºs

4.878, de 3 de de zem bro de 1965, 5.619, de 3 de
novem bro de 1970, e 5.906, de 23 de ju lho de 1973, e
dá ou tras pro vi dên ci as,” em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Fran cis co Ro dri gues

Su plen te:
De pu ta do Ada u to Pe re i ra
Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra, 

Lí der do PFL.

Ofí cio nº 0153-L-PFL/2001

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.131-1, de 26
de ja ne i ro de 2001, que “Dis põe so bre a re es tru tu ra -
ção da re mu ne ra ção de mi li ta res das For ças Arma -
das, al te ra as leis nºs 3.765, de 4 de maio de 1960, e
6.880, de 9 de de zem bro de 1980, e dá ou tras pro vi dên -
ci as”, em substi tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Wer ner Wan de rer

Su plen te:
De pu tado Paes Lan dim
Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra, 

Lí der do PFL.

Ofí cio nº 0160-L-PFL/2001

Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te

Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.137-1, de 26
de ja ne i ro de 2001, que “acres ce e al te ra dis po si ti vos
da Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995, e dá ou tras
pro vi dên ci as,” em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di -
ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Lu ci a no Piz zat to

Su plen te:
De pu ta do Pe dro Fer nan des

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

O SR. PRESIDENTE (.Car los Pa tro cí nio) – Se -
rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ma gui to Vi le la.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ju vên cio
da Fon se ca.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à
tri bu na nes ta data com ex tre ma pre o cu pa ção, uma
pre o cu pa ção do povo de Mato Gros so do Sul.

Re ce bi car ta de um ami go, de fen sor pú bli co,
que re la ta a pre ca ri e da de da De fen so ria Pú bli ca em
meu Esta do, a qual pas sa por mo men tos di fí ce is, si tu -
a ção agra va da pela dis cre pân cia en tre o que se diz e
o que se pra ti ca. Des ta tri bu na, fre qüen te men te, te -
nho tra zi do as in for ma ções ne ces sá ri as para que o
povo ana li se o que se pas sa em meu Esta do.

Ve jam o caso da De fen so ria Pú bli ca. Há 35
anos, em 1965, fui no me a do de fen sor pú bli co da Co -
mar ca de Cam po Gran de e pos so di zer a V. Exª, Sr.
Pre si den te, e aos Srs. Se na do res que essa fun ção foi
a que mais me en ri que ceu o es pí ri to, jus ta men te por -
que é por meio da De fen so ria que o Esta do es ten de o
seu bra ço para os de sas sis ti dos da pres ta ção ju ris di -
ci o nal, os po bres, os sem-teto, os sem-terra, os
sem-justiça. Sem a De fen so ria Pú bli ca to dos eles fi -
cam ao de sa bri go de seus di re i tos, da con fi an ça e da
con vi vên cia so ci al com jus ti ça. A De fen so ria Pú bli ca é 
o ins tru men to ma i or do Esta do so li dá rio, do Esta do
que pre ten de fa zer a in clu são so ci al da que les que
não par ti ci pam da pro du ção, da que les que não par ti -
ci pam dos fru tos da so ci e da de. De fen so ria Pú bli ca,
Promoto ria Pú bli ca e Ma gis tra tu ra com põem um tri pé,
ins tru men to bá si co para a con vi vên cia de mo crá ti ca.
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Em meu Esta do a Ma gis tra tu ra é exem plar. A
pres ta ção ju ris di ci o nal pe los ju i zes e pelo Tri bu nal de
Jus ti ça é de pri me i ra li nha, é re co nhe ci da na ci o nal -
men te. O Mi nis té rio Pú bli co, da mes ma ma ne i ra, é
equi pa do e de sen vol ve um tra ba lho exem plar, que
dig ni fi ca e hon ra o nos so povo e mos tra como uma
es tru tu ra re al men te bem or ga ni za da pode ofe re cer à
po pu la ção ser vi ços con fiá ve is que me lho ram a qua li -
da de e dão tran qüi li da de à po pu la ção.

Per ce be mos, em âm bi to na ci o nal, que o Mi nis -
té rio Pú bli co tem sido um ins tru men to mu i to for te para 
res ta be le cer a dig ni da de, para res ta be le cer a pro bi -
da de no ser vi ço pú bli co e para de nun ci ar fa tos ir re gu -
la res, vi san do o apro fun da men to da bus ca da ver da -
de para que a Na ção te nha mo men tos de de sen vol vi -
men to com jus ti ça so ci al.

A Ma gis tra tu ra e o Mi nis té rio Pú bli co, que tra -
zem con fi an ça à po pu la ção, são ins tru men tos bá si -
cos para o exer cí cio do Esta do De mo crá ti co de Di re i -
to. Tam bém as sim de ve ria ser a De fen so ria Pú bli ca. O 
pro mo tor re pre sen ta o Esta do acu sa dor, que re pre -
sen ta a so ci e da de e de nun cia as ir re gu la ri da des e os
cor rup tos, os que es tão às mar gens da lei; o de fen sor, 
car go tam bém exer ci do por ad vo ga do, como car re i ra
ex clu si va, não pode, de for ma ne nhu ma, exer cer
qual quer ou tra pro fis são. A De fen so ria Pú bli ca tam -
bém é par te im por tan te des se pro ces so e des sa es -
tru tu ra, pois é por meio da pres ta ção de ser vi ço da
De fen so ria Pú bli ca, au xi li ar da pres ta ção ju ris di ci o nal 
do Esta do, que os me nos as sis ti dos, os de sas sis ti -
dos, os sem-teto, os sem-terra e os sem-justiça en -
con tram es pe ran ça.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (PSDB – CE) – V. Exª
con ce de-me um apar te?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Ouço V. Exª.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (PSDB – CE) – V. Exª
está fe rin do um tema de gran de im por tân cia e fala
com co nhe ci men to de ca u sa, pois, como anun ci ou,
foi de fen sor pú bli co na Co mar ca de Cam po Gran de.
Acom pa nhei esse dra ma du ran te cer to tem po. A
Cons ti tu i ção de 1988 or ga ni zou a De fen so ria Pú bli ca, 
in clu si ve a Fe de ral, ab sor ven do aque les an ti gos au di -
to res mi li ta res. Foi no me a do, en tão, um ce a ren se, o
Dr. Ju ran dir Por to, que era au di tor mi li tar, como che fe
da De fen so ria Pú bli ca. A lei, apro va da aqui, re ce beu
vá ri os ve tos do Pre si den te da Re pú bli ca, e, na ver da -
de, hou ve uma di fi cul da de mu i to gran de para que a
De fen so ria Pú bli ca se or ga ni zas se. O re la ci o na men to 
do de fen sor pú bli co com o Mi nis tro da Jus ti ça à épo -
ca, o hoje Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Nel -

son Jo bim, fi cou mu i to com pro me ti do. O Dr. Ju ran dir
Por to aca bou pe din do exo ne ra ção. De po is, apro va -
mos tam bém aqui no Se na do – e V. Exª, sal vo en ga -
no, já era Se na dor à épo ca  uma lei que per mi te até
fa zer con vê ni os en tre a De fen so ria Fe de ral com os
Esta dos, che gan do-se ao pon to de con tra tar, even tu -
al men te, es cri tó ri os para esse tra ba lho. Para con clu ir,
e não com pro me ter o dis cur so de V. Exª, devo re a fir -
mar que o pro ble ma é sa ber como fica o po bre, o des -
va li do, aque le que não tem quem fale por ele. A lei diz
que não há fe i to sem a par ti ci pa ção do ad vo ga do. O
que acon te ce é que quem não pode pa gar um ad vo -
ga do tem ape nas a De fen so ria. É o caso dos
Sem-Terra, da que les que têm o seu di re i to tra ba lhis ta
des res pe i ta do. Enfim, é aque le que pre ci sa da aten -
ção da Jus ti ça para fa zer um tes ta men to, para tra tar
das ques tões de ór fãos e as sim por di an te. V. Exª está
abor dan do um as sun to im por tan te. Fa la-se mu i to em
Jus ti ça, em re for ma do Ju di ciá rio, re cur sos, pra zos,
trans pa rên cia no Ju di ciá rio, mas te mos de dar con di -
ções às par tes. Di zem que jus ti ça tar dia não é jus ti ça.
Para a jus ti ça sem pa tro no há a De fen so ria Pú bli ca.
So li da ri zo-me com V. Exª e es pe ro que esse dis cur so
ecoe jun te aos Go ver nos Esta du a is e ao Go ver no Fe -
de ral para or ga ni zar e dar con di ção de fun ci o na men to
à De fen so ria. Mu i to obri ga do.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Agra de ço o apar te lú ci do e opor tu no do Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra que en ri que ce meu dis cur so.

Se na dor Lú cio Alcân ta ra, en quan to o Mi nis té rio
Pú bli co em meu Esta do, com mu i ta jus ti ça, tem toda
es tru tu ra de tra ba lho, re ce be três ve zes mais o sa lá rio 
do de fen sor, tem sala equi pa da, es tru tu ra da, com pu -
ta dor, es ta giá ri os pa gos, os de fen so res do meu Esta -
do, caso se ins ta lem numa co mar ca, re ce bem uma
sala va zia, sem se quer uma se cre tá ria ou um es ta giá -
rio, sem com pu ta dor, com sa lá rio de um ter ço do sa lá -
rio do pro mo tor de Jus ti ça. O Esta do se arma e se or -
ga ni za para a de fe sa do so ci al, mas pre pa ran do mu i to 
mais o bra ço do Esta do acu sa dor do que o Esta do de -
fen sor. O po bre, o de sas sis ti do fica sem ins tru men tos
para fa zer pre va le cer o seu di re i to, a sua ci da da nia,
Sr. Pre si den te, por que a De fen so ria Pú bli ca não está
or ga ni za da, não está es tru tu ra da. O de fen sor é qua se 
que um pá ria do sis te ma ju ris di ci o nal ofi ci al do Esta -
do – isso onde exis te De fen so ria Pú bli ca.

No meu Esta do, te mos De fen so ria há 40 anos.
São Pa u lo não tem. Veja o des cu i do dos ho mens pú -
bli cos. Veja o des cu i do do Esta do. São Pa u lo, o car -
ro-chefe do País, a lo co mo ti va eco nô mi ca do País,
não tem De fen so ria Pú bli ca, tal vez até por ca u sa dis -
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so é que haja re be liões em pre sí di os, pois o de fen sor
pú bli co está pre sen te no pre sí dio. Se ven ce uma
pena, ele está re que ren do o li vra men to rá pi do, a sol -
tu ra rá pi da do réu. Se tem ou tros be ne fí ci os da exe cu -
ção pe nal, o de fen sor está lá, jus ta men te para re que -
rer es ses be ne fí ci os, seja li vra men to con di ci o nal da
pena, seja sur sis, se jam to dos aque les be ne fí ci os
que se dá na épo ca de Na tal, e o pre si diá rio aca ba
ten do con fi an ça de que o Esta do está pre sen te, jun to
com ele, na de fe sa dos seus di re i tos.

Como São Pa u lo não tem, tal vez seja uma das
gran des ra zões para que tan tas re be liões exis tam na -
que le Esta do.

No meu Esta do, a De fen so ria é efi ci en te, em bo -
ra seja tão des pres ti gi a da com a pres ta ção de mi lha -
res e mi lha res de ações em fa vor da po bre za, mas
acon te ce que o Go ver na dor, que é de um Par ti do que
se diz Par ti do da in clu são so ci al, da de fe sa dos di re i -
tos dos po bres, da que les que es tão à mar gem do pro -
ces so da ci da da nia. O Go ver na dor, in clu si ve, fez es -
cre ver um ar ti go no jor nal Ga ze ta Mer can til do dia
26, re fe rin do-se ao:

Go ver no da Inclu são: O Res ga te da Dí vi da
Soci al, o de sen vol vi men to com jus ti ça so ci al, o com -
pro mis so com a in clu são so ci al por meio do com ba te
à fome e à mi sé ria de i xa ram de ser pe ças re tó ri cas
ele i to re i ras usa das pela eli te para se per pe tu ar no Po -
der. Trans for ma ram-se em pri o ri da de da ges tão do
Go ver no Po pu lar de Mato Gros so do Sul.

Trans for ma ram-se nis so co i sa ne nhu ma, por -
que, se o Go ver na dor do PT tem aban do na do a De -
fen so ria Pú bli ca, a qual está há dois me ses sem re ce -
ber os ven ci men tos e há dois anos sem ad qui rir as
diá ri as, de i xan do-a de sas sis ti da dos ins tru men tos de
tra ba lho, sem sala, sem equi pa men to, sem ma te ri al
ade qua do, con clui-se que não de se ja, me di an te o
bra ço de fen sor do Esta do, a in clu são dos po bres no
Mato Gros so do Sul. Do con trá rio, já es ta ria tra ba -
lhan do in ten sa men te para que a De fen so ria al can -
ças se essa de si gual da de com re la ção à Pro mo to ria
de Jus ti ça.

Obser ve, emi nen te Se na dor Ra mez Te bet, meu
que ri do com pa nhe i ro do Mato Gros so do Sul, fa la-se
in clu si ve no Esta do que, com essa pro pa la da Re for -
ma Admi nis tra ti va, vai-se re du zir o nú me ro de de fen -
so res de pou co mais de 100 para 33, em bo ra a fo lha
de pa ga men to da que les pro fis si o na is não che gue a
R$400 mil por mês. Con for me de cla rou o Se cre tá rio
de Co mu ni ca ção So ci al do Go ver na dor, só em ní vel
de im pren sa, pa ga ram-se re cen te men te, R$700 mil
por mês, o que é um ab sur do, Se na dor.

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

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Con ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor Ju -
vên cio da Fon se ca, que ro apla u dir V. Exª, que está,
nes ta tri bu na, abor dan do um as sun to de gran de re le -
vân cia para Mato Gros so do Sul, um Esta dos que, em 
ma té ria de ofe re cer jus ti ça aos me nos fa vo re ci dos,
aos ne ces si ta dos, pos sui uma ex ce len te De fen so ria
Pú bli ca. V. Exª foi um dos pri me i ros de fen so res pú bli -
cos do Esta do de Mato Gros so do Sul. Era ad vo ga do
de ofí cio. Tal vez por isso V. Exª fala com esse en tu -
siasmo e com essa pa i xão, por que V. Exª tem a sua
vida cul ti va da nes sa se men te be né fi ca e al tru ís ta de
dis tri bu ir jus ti ça, prin ci pal men te aos me nos fa vo re ci -
dos. É tris te ver o que está acon te cen do lá, é tris te ver
que se pre ten de di mi nu ir o nú me ro de de fen so res pú -
bli cos. Não acre di to que isso vá acon te cer, por que, de 
acor do com a le gis la ção, o Go ver no es ta du al do PT
não vai ter con di ções para tan to. Mas ele sub me te os
de fen so res pú bli cos ao que V. Exª está abor dan do e
ao sa cri fí cio enor me do não-recebimento dos seus
ven ci men tos, como sub me te todo o fun ci o na lis mo do
Esta do a algo ver da de i ra men te di fe ren te do que está
por aí: ao pa ga men to à pres ta ção dos seus sa lá ri os.
Po de ría mos até com pre en der isso, não fos se o dis -
cur so de pro cla ma ção de que as fi nan ças de Mato
Gros so do Sul fo ram res ta be le ci das, que hou ve au -
men to de ar re ca da ção de R$50 mi lhões para qua se
R$100 mi lhões. O em prés ti mo no Ban co do Bra sil é
fe i to pelo fun ci o ná rio. Nun ca vi isso. Não apa re ce o
Go ver no do Esta do. Está tudo no fio do bi go de. Se
acon te cer al gu ma co i sa, é o fun ci o ná rio pú bli co que
vai pa gar ao Ban co do Bra sil, e os ju ros são de 2,9%.
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, não que ro ti rá-lo da
tri lha do seu ex ce len te pro nun ci a men to, que ro ape -
nas pa ra be ni zá-lo. Con ti nue, por que a clas se dos de -
fen so res pú bli cos de Mato Gros so do Sul e toda a
Jus ti ça está a es pe ra des se pro nun ci a men to, que V. Exª 
tem mu i ta au to ri da de para fa zer. Meus cum pri men tos.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ra mez Te bet, V. Exª co nhe -
ce de per to esse pro ble ma e é um tes te mu nho im por -
tan tís si mo para o meu dis cur so. Re ce bi uma car ta
che ia de emo ção do de fen sor pú bli co Andrew Ro ba li -
nho Sil va Fi lho, cujo ven ci men to em seu ho le ri te,
após 10 anos no exer cí cio da fun ção, é de
R$2.860,00. O de fen sor in gres sa no qua dro com o
sa lá rio de R$2.000,00 e há uma le gis la ção que per mi -
te – e aí o apar te do Se na dor Lú cio Alcân ta ra foi elu ci -
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da ti vo – que a Ordem dos Advo ga dos faça con vê nio
com a De fen so ria Pú bli ca, onde não há de fen sor. Nos
ca sos da subs ti tu i ção por um ad vo ga do da ti vo, res pe -
i tam-se ho no rá ri os na base da ta be la de ho no rá ri os
da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil. Por tan to, não é
da ti vo, mas, sim, pago.

O De fen sor Andrew Ro ba li nho Sil va Fi lho man -
dou-me jus ta men te a cer ti dão de uma au diên cia
ocor ri da no dia 6 de ja ne i ro des te ano, em que o juiz
fez a subs ti tu i ção, so li ci tan do um ad vo ga do da ti vo. O
juiz fi xou os seus ho no rá ri os em R$500,00 só para
aque la au diên cia. Dis se o juiz da as sen ta da que
aque la de ci são ser vi ria de car ta de sen ten ça para
que a OAB ou o ad vo ga do pu des se exe cu tar o Esta do 
em R$500,00 por au diên cia. Cada de fen sor faz mi lha -
res de au diên ci as por dia.

Além dis so, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, há um
con vê nio in ter na ci o nal com cin co pa í ses, por meio do
qual o Bra sil, com a sua es tru tu ra, pres ta ser vi ço gra -
tu i to, por in ter mé dio das de fen so ri as, para os fi lhos
des ses cin co pa í ses no Bra sil. Não da mos con ta se -
quer do bra si le i ro, e o Esta do ain da tem a pe tu lân cia
de fa zer con vê ni os in ter na ci o na is para que a De fen -
so ria, tão des va lo ri za da e aban do na da, ain da pres te
ser vi ço in ter na ci o nal de so li da ri e da de.

Sr. Pre si den te, de i xo aqui a mi nha pa la vra de
so li da ri e da de e a mi nha pre sen ça na De fen so ria Pú -
bli ca não só de Mato Gros so do Sul, mas de todo o
Bra sil. Não pos so com pre en der que o Esta do so li dá -
rio e de mo crá ti co de di re i to pos sa pres cin dir de uma
De fen so ria Pú bli ca – como não pode pres cin dir de um 
juiz nem de um pro mo tor. É um tri pé de exis tên cia de
es tru tu ra ins ti tu ci o na li za da que é a so bre vi vên cia da
so ci e da de.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor 
Ju vên cio da Fon se ca, não gos ta ria que V. Exª en cer -
ras se o pro nun ci a men to sem que o cum pri men tas se.
V. Exª le van ta um as sun to que é a pre o cu pa ção de to -
dos os bra si le i ros que se en tris te cem com o qua dro
da Jus ti ça em nos so País, que, se já é ca ren te de
modo ge ral, o é es pe ci al men te nes sa per na do tri pé
que V. Exª men ci o nou, isto é, a De fen so ria Pú bli ca –
pre ci sa men te aque la per na que deve ser vir e ser ve,
nas suas li mi ta ções, à po pu la ção mais ca ren te e opri -
mi da. É como se essa so ci e da de, na ver da de, fun ci o -
nas se a fa vor dos gru pos do mi nan tes e das po pu la -
ções mais abas ta das, que têm os me lho res de fen so -

res do País me di an te pa ga men tos às ve zes até mu i to
ele va dos, mas que de i xam de fora, nes sa au sên cia de 
co ber tu ra, aque les seg men tos mais ne ces si ta dos da
po pu la ção. Des se modo, ao fa zer esse pro nun ci a -
men to, V. Exª está le van tan do a aten ção da Casa e a
pre o cu pa ção de to dos nós para que essa de fi ciên cia
seja, de uma for ma ou de ou tra, eli mi na da ou, se não,
re du zi da ao má xi mo. V. Ex.ª não só abor da a si tu a ção
de seu Esta do, as sun to que, evi den te men te, co nhe ce 
me lhor do que eu, como tam bém trans cen de tal si tu a -
ção e abor da a ques tão no âm bi to na ci o nal. Qu e ro
cum pri men tá-lo, na opor tu ni da de, pela subs tân cia de
seu pro nun ci a men to.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Agra de ço ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no pelo apar te
que en ri que ce o meu dis cur so. Se na dor, já na Câ ma -
ra dos De pu ta dos, foi vo ta da, qua se por una ni mi da de, 
uma Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que dá au -
to no mia ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra às De fen so ri as
Pú bli cas. Está no Se na do Fe de ral esta PEC, sob nú -
me ro 29, de 2000, e cer ta men te va mos re ce bê-la
com mu i to ca ri nho, com o de se jo, na ver da de, de con -
ser tar a De fen so ria Pú bli ca atra vés do Con gres so Na -
ci o nal.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Cer ta -
men te vai V. Ex.ª con tar com o apo io de to dos nós
nes ta luta pela apro va ção, o mais bre ve pos sí vel, des -
sa emen da tão im por tan te

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS).–
O meu pro nun ci a men to tem tam bém o gran de ob je ti -
vo de nem só tra zer o pro ble ma ao co nhe ci men to de
to dos os Pa res, mas tam bém de fa lar so bre essa PEC 
que está in gres san do no Se na do Fe de ral e já deve
es tar nas co mis sões. Va mos es pe rá-la aqui com boa
von ta de, com o de se jo de que fa ça mos jus ti ça aos de -
fen so res pú bli cos, por que são eles que le vam aos de -
sas sis ti dos, aos de ses pe ran ça dos, aos sem jus ti ça, a 
con fi an ça do exer cí cio da ci da da nia. Por isso, con ci ta -
mos os nos sos Pa res à cons ciên cia, para que essa
per na ins ti tu ci o nal da Re pú bli ca seja re cons ti tu í da,
for ta le ci da para que pos sa mos con cor rer, mais uma
vez, para a in clu são so ci al da que les que não fa zem
par te da ver da de i ra ci da da nia bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Lú cio Alcân ta ra por
per mu ta com o Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo fa zer o
re gis tro do ani ver sá rio do Insti tu to de De sen vol vi men -
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to Agrá rio do Ce a rá, o Ida ce, que está com ple tan do
22 anos de exis tên cia.

Estou sen do ho me na ge a do, nes ta tar de, pelo
que te nho fe i to, no sen ti do de for ta le cer e apo i ar o
Pro gra ma de Re es tru tu ra ção Agrá ria do Ce a rá, a car -
go des se ins ti tu to, com a ori en ta ção, o apo io e o es tí -
mu lo do Go ver na dor Tas so Je re is sa ti.

O seu ti tu lar, Enge nhe i ro Agrô no mo Anto nio Be -
zer ra Pe i xo to, tem de sen vol vi do um gran de tra ba lho
sob a ori en ta ção do Se cre tá rio de De sen vol vi men to
Agrá rio, Dr. Pe dro Sis nan do.

To dos sa be mos que o pro ble ma fun diá rio é de
uma gran de com ple xi da de. O go ver no do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que já mos trou por mais de uma vez
as áre as que fo ram de sa pro pri a das, as fa mí li as que
fo ram as sen ta das ao lon go do seu go ver no, mu i to
mais do que nos go ver nos an te ri o res, até mais do que 
a soma dos go ver nos an te ri o res. Não obs tan te, o pro -
ble ma per sis te, o pro ble ma re ma nes ce. Há sem pre a
ne ces si da de de iden ti fi car mos no vas for mas de atu a -
ção nes sa área. E o Mi nis tro Raul Jung mann tem
sido, re al men te, cri a ti vo, ta len to so, obs ti na do nes se
tra ba lho. E o Insti tu to de De sen vol vi men to Agrá rio do
Ce a rá, Ida ce, tem de sen vol vi do al gu mas ações que
ser vi ram, in clu si ve, de exem plo, sen do, de po is, ado -
ta das pelo Go ver no Fe de ral.

Sa be mos que a de sa pro pri a ção para fins de re -
for ma agrá ria, por for ça da Cons ti tu i ção, é atri bu i ção
do Go ver no Fe de ral, da União. Os Esta dos e Mu ni cí -
pi os não po dem fa zer de sa pro pri a ção para fins de re -
for ma agrá ria. Isso tem sido um com pli ca dor, por que
os pro ces sos são pro lon ga dos, há uma di fi cul da de
mu i to gran de de se atu ar nes sa área, de vi do à cen tra -
li za ção dos pro ces sos, que se ar ras tam na Jus ti ça
du ran te anos. Mu i tas ve zes, de po is, che ga-se a va lo -
res mu i to al tos, que não cor res pon dem ao va lor de
mer ca do da ter ra, con fli tos, re tar da men to no pro ces -
so de de sa pro pri a ção.

Então, uma das co i sas que têm aju da do no ca -
mi nho des sa equa ção do pro ble ma da re for ma agrá -
ria é a sua des cen tra li za ção. Nes se caso, o Ce a rá tem 
o que mos trar, por que o Ida ce con se guiu, por meio do 
Pro je to São José – pro je to apo i a do, fi nan ci a do pelo
BID –, de sen vol ver al gu mas ações fun diá ri as ba se a -
das, prin ci pal men te, em op ções dos tra ba lha do res,
dos sem-terra, que se re ú nem, se or ga ni zam, iden ti fi -
cam áre as onde gos ta ri am de ser as sen ta dos, para
en tão o Go ver no do Ce a rá ne go ci ar com os pro pri e tá -
ri os, com base em va lor de mer ca do. Esse pro ces so
tem sido fe i to pa ci fi ca men te. Foi isso que es ti mu lou o
Pro gra ma Cé du la da Ter ra, do Go ver no Fe de ral, e o

Ban co da Ter ra, que vo ta mos aqui. Era um pro je to do
Se na dor Espe ri dião Amin, que es ta va pra ti ca men te
ar qui va do, por ser in cons ti tu ci o nal na for ma em que
es ta va pos to. O ex-Senador Espe ri dião Amin, hoje
nos so Go ver na dor de San ta Ca ta ri na, me pe diu que
as su mis se a re la to ria do pro je to, e con se gui mos,
numa par ce ria com ou tros Se na do res e com o Po der
Exe cu ti vo, com a Pre si dên cia da Re pú bli ca, che gar a
uma fór mu la que de sa guou no cha ma do Ban co da
Ter ra, que per mi te a aqui si ção da ter ra a ju ros sub si -
di a dos, nos pre ços de mer ca do para os par ce le i ros,
os ren de i ros e os pos se i ros, tra ba lha do res sem ter ra.

Assim, Sr. Pre si den te, ao con clu ir, con gra tu -
lo-me com as ações que o Go ver no do Esta do do Ce -
a rá vem de sen vol ven do na área fun diá ria, obe de cen -
do às ori en ta ções do Go ver na dor Tas so Je re is sa ti,
por meio do Ida ce – Insti tu to de De sen vol vi men to
Agrá rio do Ce a rá –, di ri gi do pelo agrô no mo Antô nio
Be zer ra Pe i xo to, que tem de mons tra do como é pos sí -
vel re a li zar a re for ma com ba i xo cus to fi nan ce i ro, com 
pou ca ten são, com a par ti ci pa ção di re ta dos
sem-terra, de for ma har mô ni ca, con tem plan do os que 
pos su em vo ca ção para a agri cul tu ra, os que têm in ti -
mi da de com a ter ra. É um mo de lo bem su ce di do, tam -
bém em an da men to no Mi nis té rio do De sen vol vi men -
to Agrá rio, por par te do Go ver no Fe de ral, e que, te nho 
cer te za, ten de a se con so li dar cada vez mais. A prá ti -
ca mos tra rá o que deve ser ajus ta do, o que deve ser
cor ri gi do. Mas exis te o ca rá ter des cen tra li za dor, a
apro xi ma ção com os al vos do Pro gra ma de Re for ma
Agrá ria.

De for ma que es pe ra mos que, ao cabo do Go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
isso es te ja de fi ni ti va men te im plan ta do e te nha mos
dado gran des pas sos em re la ção à re for ma agrá ria.

Mu i to obri ga do.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL

– BA) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V. Exª

tem a pa la vra pela or dem, no bre Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, au sen te da Pre si dên cia, sin to-me à von ta de
para so li ci tar a V. Exª que re i te re o pe di do fe i to ao Pro -
cu ra dor-Geral da Re pú bli ca, Ge ral do Brin de i ro, so bre 
o que a Co mis são de Éti ca lhe en vi ou a res pe i to dos
Se na do res Ja der Bar ba lho e Anto nio Car los Ma ga -
lhães.

O Pro cu ra dor da Re pú bli ca já de ve ria ter usa do
os seus Pro cu ra do res para dar uma res pos ta a esta
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Casa e à Co mis são de Éti ca. Nes te caso, es tou cen -
su ran do pu bli ca men te o Pro cu ra dor Ge ral do Brin de i -
ro pela au sên cia de res pos ta ao Po der Le gis la ti vo,
que lhe en vi ou em abril toda a do cu men ta ção para
ser exa mi na da, a res pe i to dos Se na do res ci ta dos.

Faço este pro tes to pú bli co em re la ção ao Pro cu -
ra dor da Re pú bli ca, pe din do que a Mesa se di ri ja a
S. Exª para que res pon da à Co mis são de Éti ca pelo
me nos com os da dos que a Pro cu ra do ria já deve ter a
esta al tu ra. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – A
Pre si dên cia co mu ni ca rá ao Pre si den te de ofí cio, na
au sên cia de V. Exª, Se na dor Ge ral do Melo, à Mesa da 
Co mis são Di re to ra do Se na do Fe de ral e ao Con se lho
de Éti ca, a so li ci ta ção fe i ta por V. Exª para que as pro -
vi dên cia se jam to ma das.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem
mais uma vez.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Tem
V. Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Peço que V. Exª en vie meu dis cur so ao Pro cu -
ra dor-Geral da Re pú bli ca, pois é mais rá pi do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V. Exª
será aten di do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra à emi nen te Se na do ra Emi lia Fer nan -
des, por per mu ta com o Se na dor Ge ral do Cân di do.
(Pa u sa.)

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer seu pro -
nun ci a men to.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. 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, es -
tá va mos pró xi mos ao ple ná rio, con ver san do so bre al -
guns as sun tos im por tan tes, de in te res se do nos so
País, como as ar ti cu la ções que acon te cem ago ra,
prin ci pal men te nes te mo men to, em re la ção ao Con -
gres so Na ci o nal e ao pró prio Bra sil.

Mas faço um re gis tro so bre o even to que se re a -
li zou em Por to Ale gre, de 25 a 30 de ja ne i ro, em Por to
Ale gre, no meu Esta do do Rio Gran de do Sul, o Fó -
rum So ci al Mun di al, que sem dú vi da mar cou a vida da 
hu ma ni da de nes te iní cio do Sé cu lo XXI, em sua bus -
ca de igual da de, jus ti ça e paz.

Pela pri me i ra vez na his tó ria re cen te, mo vi men -
tos so ci a is, par ti dos po lí ti cos, au to ri da des exe cu ti vas, 
par la men ta res, ór gãos da im pren sa de mo crá ti ca,
como o jor nal Le Mon de, da Fran ça, e li de ran ças de

di ver sas áre as re u ni ram-se para dis cu tir a si tu a ção
do pla ne ta, es ta be le cen do uma nova re la ção en tre a
so ci e da de ci vil or ga ni za da, go ver nos e par ti dos po lí ti -
cos que não con cor dam com a si tu a ção em que se
en con tra o nos so pla ne ta. 

Con tra pon do-se a Da vos, na Su í ça, que se di ou
o Fó rum Eco nô mi co Mun di al, en con tro do su per po -
der fi nan ce i ro do Mun do, como faz há trin ta anos, Por -
to Ale gre plan tou a se men te da cons tru ção da bus ca
de al ter na ti vas ao atu al mo de lo ne o li be ral, cri mi no so,
ex clu den te e an ti-social. E isso fi cou cla ro até mes mo
nas ima gens pú bli cas do even to di vul ga das pela im -
pren sa mun di al. Enquan to na ca pi tal ga ú cha im pe rou
a or dem, a or ga ni za ção, a con fra ter ni za ção e o cli ma de 
li ber da de, em Da vos, trans for ma da em um cam po de
guerra, re i nou a vi o lên cia, a re pres são e a cen su ra.

Sa u da do por ho mens e mu lhe res do mun do in -
te i ro, o Fó rum con tou com pou cas es tra nhas re a ções
con trá ri as, como a do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so e de li de ran ças do cam po po pu lar que cri ti -
ca ram o even to, de mons tran do um inex pli cá vel in cô -
mo do. As de cla ra ções pú bli cas, es pe ci al men te as do
Pre si den te, trans pa re ce ram um sen ti men to de es tar
pre ju di can do o País com a re a li za ção do even to. Tra -
ta-se de uma re a ção na tu ral da que les que se lo cu ple -
tam di re ta men te da po lí ti ca ne o li be ral, mas in com pre -
en sí vel di an te da gran de za do Fó rum e da im por tân -
cia dos as sun tos nele tra ta dos. 

Alguns po dem dis cor dar, mas te nho a con vic ção 
de que es ses cin co dias de re u niões e de ba tes se rão
lem bra dos por mu i to tem po, como um mar co his tó ri co 
de mu dan ças, que ine xo rá vel e ra pi da men te a hu ma -
ni da de vai vi ver. 

A es co lha do Bra sil, es pe ci al men te o Rio Gran -
de do Sul, e mais exa ta men te Por to Ale gre, a ca pi tal
ga ú cha, como sede do even to, exer ceu mu i to bem o
seu pa pel de an fi triã e foi mo ti vo de or gu lho e, mais do 
que isso, de re co nhe ci men to do com pro mis so con -
cre to e prá ti co que te mos com as ca u sas so ci a is. 

His to ri ca men te, mas de for ma es pe ci al, mais re -
cen te men te, te mos cons tru í do uma for te cons ciên cia
so ci al e um pro fun do es pí ri to de ci da da nia que se
con tra põem con cre ta men te ao ne o li be ra lis mo, dos
qua is mu i to se or gu lham o povo ga ú cho e fa zem de
Por to Ale gre, de for ma es pe ci al, um exem plo de ad -
mi nis tra ção par ti ci pa ti va já re co nhe ci da além das
fron te i ras do Bra sil. 

Mais con ten te ain da fi ca mos di an te da re so lu -
ção fi nal do Fó rum, que de ci diu re a li zar sua se gun da
edi ção, em 2002, tam bém em Por to Ale gre, de fe rên -
cia que vem so mar-se à nos sa tra di ção de gen te des -
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te mi da, guer re i ra e, aci ma de tudo, des bra va do ra,
que se faz pre sen te sem pre que a his tó ria nos co bra o 
com pro mis so de le al da de com a de fe sa de nos sa
gen te e com o Bra sil. 

Em cen te nas de de ba tes, ofi ci nas, pa les tras e
even tos cul tu ra is, o Fó rum So ci al Mun di al evi den ci ou
o que te mos de nun ci a do: o ne ol li be ra lis mo le vou a so -
ci e da de a per der o sen ti do de co mu ni da de e de so li -
da ri e da de e, com isso, a afas tar-se de va lo res es sen -
ci a is como o res pe i to à vida, à fra ter ni da de e à jus ti ça.

Se ou tros mo de los, a exem plo da ex pe riên cia
so ci a lis ta, in cor re ram em er ros, e pre ci sam ser re vis -
tos, está cla ro tam bém que a po lí ti ca ne o li be ral não é
al ter na ti va para o de sen vol vi men to hu ma no. Ao con -
trá rio, a sua po lí ti ca de su pre ma cia do lu cro a qual -
quer cus to, do su per po der do ca pi tal es pe cu la ti vo
tem re sul ta do no avil ta men to do Esta do e das ins ti tu i -
ções na ci o na is, na ex clu são so ci al e na des tru i ção do
meio am bi en te. 

Com isso, nun ca foi tão pro fun do o fos so da de -
si gual da de en tre ri cos e po bres, que au men tou mais
de se ten ta ve zes nos úl ti mos anos, di fi cul tan do a ver -
da de i ra in te gra ção dos po vos no ca mi nho do de sen -
vol vi men to uni ver sal so li dá rio. 

O Bra sil, ci tan do nos so caso par ti cu lar, tem sido
um dos prin ci pa is pre ju di ca dos pela po lí ti ca ne o li be -
ral, que sub ju ga o País à es pe cu la ção fi nan ce i ra, des -
na ci o na li za seu po ten ci al pro du ti vo, es ta tal e pri va do,
com pro me te a ca pa ci da de de in ves ti men to, es pe ci al -
men te no so ci al, e des trói o po der aqui si ti vo na ci o nal.
Pro va ca bal des sa re a li da de, além dos in di ca do res
so ci a is ne ga ti vos, é o pró prio Orça men to Ge ral da
União, que des ti na a ma i o ria dos re cur sos aos ”ju ros
e en car gos da dí vi da pú bli ca“ em de tri men to de in ves -
ti men tos em sa ú de, edu ca ção, ha bi ta ção, re for ma
agrá ria e pro te ção ao meio am bi en te, por exem plo.

Ape nas para sin te ti zar a pro fun di da de do cus to
so ci al im pos to pela dí vi da da União, o Fun do de Erra -
di ca ção e Com ba te à Po bre za, apro va do nes ta Casa
e pelo Con gres so Na ci o nal, tem pre vi são de re cur sos
que não che gam a 5% dos va lo res a se rem con su mi -
dos com ju ros nes te pró xi mo exer cí cio fis cal. Tais nú -
me ros não de i xam dú vi das de que a ques tão so ci al é
de cor ren te do pro ces so eco nô mi co em cur so no mun -
do, como fi cou cla ro nos de ba tes do Fó rum e como tal 
deve ser tra ta da, não de ven do sua abor da gem ser li -
mi ta da a me di das com pen sa tó ri as ime di a tis tas e sem 
a pro fun di da de ne ces sá ria.

As po lí ti cas so ci a is de vem ser vis tas como par te 
es sen ci al do pro ces so eco nô mi co, que deve con si de -
rar, an tes de mais nada, o bem-estar das po pu la ções, 

o su pri men to de suas ne ces si da des bá si cas, en fim,
sua re a li za ção como so ci e da de hu ma na. 

Com gen te de to dos os can tos do mun do in -
ter-relacionando-se, de ba ten do, tro can do idéi as e,
prin ci pal men te, cons tru in do al ter na ti vas, o Fó rum So -
ci al Mun di al ino vou a ini ci a ti va da so ci e da de ci vil in -
ter na ci o nal, des ta cou o sen ti men to de que é pos sí vel
trans for mar a atu al re a li da de.

Além das pro pos tas con cre tas, to dos que lá es -
ti ve ram sa í ram com a cer te za de que vale à pena ter
es pe ran ça no pre sen te e no fu tu ro da hu ma ni da de,
que es pe ra por dias me lho res e acre di ta que um ou tro 
mun do é pos sí vel. 

Algu mas idéi as já fo ram co lo ca das em prá ti ca;
ou tras, como o Orça men to Par ti ci pa ti vo, es tão lan ça -
das; ain da ou tras, como a Taxa To bin so bre as tran -
sa ções fi nan ce i ras, es tão em dis cus são. Mas é pre ci -
so avan çar. É ur gen te, por exem plo, a ne ces si da de de 
equa ção das dí vi das dos pa í ses po bres e em de sen -
vol vi men to, no sen ti do de bus car a re ver são do atu al
qua dro de ab so lu ta e in to cá vel pri o ri da de de pa ga -
men to em de tri men to de in ves ti men tos no se tor so ci al. 

Os Par la men tos de vem ques ti o nar essa re la -
ção. Cha ma mos a aten ção dis so lá quan do ti ve mos
opor tu ni da de de nos po si ci o nar. Os Par la men tos pre -
ci sam ques ti o nar sim essa re la ção, con cla man do as
so ci e da des para um de ba te que, apo i a do na trans pa -
rên cia e na am pla di vul ga ção dos va lo res en vol vi dos,
re di men si o ne essa re la ção per ver sa, pri o ri zan do o
aten di men to das ne ces si da des pri mor di a is das po pu -
la ções, prin ci pal men te as mais ca ren tes.

Ou tra me di da tam bém fun da men tal é o com ba te 
à cor rup ção, que tem pa tro ci na do o trá fi co de in fluên -
cia, o pa ga men to de co mis sões ile ga is para a ob ten -
ção de ne gó ci os e ain da ajus tar in te res ses par ti cu la -
res em pro ces sos ele i to ra is in ter nos de di ver sos pa í -
ses. 

O Fó rum teve vá ri os te mas em de ba te. Des ta ca -
mos a Anu la ção da Dí vi da do Ter ce i ro Mun do; a Re -
for ma das Insti tu i ções Fi nan ce i ras Inter na ci o na is; a
Cri a ção da Taxa so bre os Mo vi men tos de Ca pi ta is; a
De cla ra ção de Ile ga li da de dos Pa ra í sos Fis ca is e ain -
da a De fi ni ção de Nova Re gra para o Co mér cio Mun -
di al.

Entre as di ver sas ati vi da des, duas se des ta ca -
ram e que re mos aqui re gis trar: o Fó rum de Au to ri da -
des e o Fó rum de Par la men ta res. A pri me i ra re u niu li -
de ran ças de vá ri as ins tân ci as do Po der Exe cu ti vo do
mun do in te i ro e nela pre va le ceu o de ba te so bre a
qua li da de de vida nas ci da des, as di fi cul da des, res tri -
ções ad mi nis tra ti vas e con se qüen tes pre ju í zos à po -
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pu la ção, im pos tos pelo ne o li be ra lis mo, bem como a
re la ção de mo crá ti ca com os ci da dãos.

O Fó rum Par la men tar, do qual par ti ci pei, con tou 
com a pre sen ça de mais de 400 Par la men ta res de vá -
ri os pa í ses, as sim como vá ri os Se na do res vin dos de
ou tros Esta dos do Bra sil e que hon ra ram o Rio Gran -
de do Sul com suas pre sen ças. Na que le Fó rum Par la -
men tar ava li ou-se o pa pel de sem pe nha do pe los Le -
gis la ti vos, as ra zões do seu des cré di to na ma i o ria dos 
pa í ses e suas no vas ta re fas fren te à nova si tu a ção
po lí ti ca, eco nô mi ca e so ci al.

Nos de ba tes, em ge ral, res sal to a mar can te par -
ti ci pa ção das mu lhe res, que, vin das de di ver sos pa í -
ses e con ti nen tes, afir ma ram a im por tân cia de es ti -
mu lar, apo i ar e for ta le cer a luta pela igual da de, que
pas sa pela par ti ci pa ção fe mi ni na tan to no Par la men -
to, quan to nas de ma is ins tân ci as de Po der, as sim am -
pli an do pre sen ça nos cen tros de de ci são.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – V. Exª
me per mi te um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Con ce do, com pra zer, o apar te ao Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – No bre
Se na do ra, cum pri men to V. Exª por co me çar seu opor -
tu no e bri lhan te pro nun ci a men to sa li en tan do que o
Fó rum de Por to Ale gre mar cou a vida da hu ma ni da -
de, cons ti tu in do-se num mar co na his tó ria não só do
nos so País, do nos so con ti nen te, mas da hu ma ni da -
de. Se so mos mais pre ju di ca dos do que os pa í ses ri -
cos, na ver da de, to dos os po vos do mun do es tão se
sen tin do opri mi dos, pre ju di ca dos e fur ta dos pela pre -
do mi nân cia, pela he ge mo nia, pela im po si ção das re -
gras por par te do sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal,
que é o gran de ga nha dor no pro ces so de glo ba li za -
ção ne o li be ral. Tam bém cum pri men to V. Exª por ter
res sal ta do que a es co lha de Por to Ale gre não se guiu
uma re gra po lí ti ca ou de pre va le ci men to des sa ou da -
que la cor ren te, pois pre si diu essa es co lha o fato de
que um dos re cla mos prin ci pa is des sa luta con tra o
ne o li be ra lis mo é a re for ma da pró pria de mo cra cia,
com a evo lu ção no sen ti do de dar ma i or par ti ci pa ção
nas de ci sões po lí ti cas às po pu la ções or ga ni za das, e
o Esta do do Rio Gran de do Sul cons ti tui um exem plo
avan ça do des se pro ces so no nos so País e no mun do.
Qu e ro lou var o pro nun ci a men to opor tu no e bri lhan te
de V. Exª e que ro apro ve i tar para re pu di ar fron tal men -
te al guns ar ti cu lis tas, al guns co men ta ris tas que pre -
ten de ram des qua li fi car esse gran de fó rum, que,
como dis se V. Exª, cons ti tui um mar co para a hu ma ni -
da de, que pre ten de ram des qua li fi cá-lo em ra zão de

um epi só dio ab so lu ta men te me nor e qua se fol cló ri co
quan do o lí der cam po nês fran cês, José Bové, ar ran -
cou, em fren te a uma em pre sa, umas mu das de plan -
tas trans gê ni cas. Pro va vel men te não se sa bia – nem
ele nem os que lá com ele es ti ve ram – que se tra ta va
de pes qui sa; ima gi na va-se que fos se pro du ção e,
como pro du ção, se ria ile gal. Numa de mons tra ção
sim bó li ca de re pú dio a pro du ções de trans gê ni cos, fo -
ram lá e ar ran ca ram al gu mas mu das, mas foi um epi -
só dio ab so lu ta men te me nor di an te da que le qua dro
mun di al, da que le qua dro que mar ca a his tó ria da hu -
ma ni da de, como res sal tou V. Exª, que foi a re a li za ção
dos de ba tes, dos pro nun ci a men tos, dos de po i men -
tos, en fim, de tudo aqui lo que cons ti tu iu esse gran de
fó rum que, ago ra, de fi ni ti va men te, co lo ca, pe ran te o
mun do, que não exis te mais o pen sa men to úni co e
que Da vos não é a sede da sa be do ria eco nô mi ca
mun di al. Há Por to Ale gre, con tra pon to de Da vos, que
afir ma o so ci al so bre o lu cro fi nan ce i ro e o bem-estar
da hu ma ni da de con tra os in te res ses de uma mi no ria
que co man da o mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal.
Meus cum pri men tos a V. Exª pelo pro nun ci a men to.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Mu i to obri ga da, ilus tre Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no. V. Exª abri lhan tou o Fó rum So ci al Mun di al com a 
sua pre sen ça, par ti ci pa ção e idéi as, prin ci pal men te
mos tran do o com pro mis so as su mi do a par tir da so -
ci e da de ci vil or ga ni za da, que es co lheu Por to Alegre 
para se di ar o Fó rum. Por to Ale gre, ao con trá rio do
que al gu mas pes so as ten ta ram di zer, não foi de sig na -
da por par ti do po lí ti co ou por ad mi nis tra ções do nos -
so Go ver no, do Esta do ou da Ca pi tal. Esco lheu-se
Por to Ale gre para esse mis ter pelo seu exem plo da
cons tru ção de mo crá ti ca e de par ti ci pa ção da so ci e -
da de ci vil, que tem acon te ci do na ca pi tal ga ú cha nos
úl ti mos doze anos, como se pode cons ta tar a cada
ano ele i to ral.

Lem bra mos tam bém que a mí dia, in clu si ve a im -
pren sa con ser va do ra que exis te no nos so Esta do e
fora dele, di vul gou, an tes do even to, uma ma ni fes ta -
ção de des pre zo e de me nos pre zo e de po is teve que
fa zer um re co nhe ci men to pú bli co, em de cor rên cia do
su ces so, do nú me ro sig ni fi ca ti vo de pre sen tes; mais
de dez mil pes so as, vin das dos mais di fe ren tes re can -
tos do pla ne ta, fo ram lá dar a sua ma ni fes ta ção, con -
tar o quan to essa po lí ti ca, que só visa o lu cro, o ca pi -
tal, o eco nô mi co, está ex clu in do e em po bre cen do a
nos sa gen te, di fi cul tan do a vida dos nos sos pa í ses.
Essas pes so as mos tra ram, com de po i men tos, com
do cu men tos, com as ma ni fes ta ções de mu lhe res, ne -
gros, ín di os, jo vens, es tu dan tes, ad mi nis tra do res,
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par la men ta res, que vão con ti nu ar a fa zer crí ti cas,
para aler tar as po pu la ções, que, sem se da rem con ta, 
vêm re no van do po lí ti cas, como in fe liz men te acon te -
ceu no Bra sil, mas que há uma al ter na ti va para o
desen vol vi men to eco nô mi co as so ci a do à ques tão
so ci al. As pes so as têm e con ti nu am com a es pe ran ça 
de cons tru ir uma al ter na ti va di fe ren te. Foi isso, ba si -
ca men te, o que Por to Ale gre as si na lou como re fe rên -
cia para o mun do e que vai se re a fir mar a cada dia.
Uns sa í ram com do cu men tos for ma is, como nós, Par -
la men ta res, que sa í mos com uma de cla ra ção, mas o
com pro mis so de to dos que lá es ti ve ram é um, mu i to
for te e mu i to con sis ten te: não va mos ca lar a nos sa
voz e va mos cla mar por jus ti ça, por po li ti za ção, pelo
es cla re ci men to das nos sas co mu ni da des, mos tran do
que há ne ces si da de ur gen te de se res ga tar esse
com pro mis so na ci o nal que par te de cada país e que
vai unir prin ci pal men te os pa í ses po bres, os mais ex -
plo ra dos, aque les mais opri mi dos para que re al men te 
se diga que vale a pena con ti nu ar lu tan do. Há al ter na -
ti va sim, des de que haja boa von ta de.

O Se na dor Tião Vi a na nos pede um apar te, nós
o con ce de mos e já nos en ca mi nha mos para o en cer -
ra men to, Sr. Pre si den te.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na do ra
Emi lia Fer nan des, que ro cum pri men tá-la pelo pro -
nun ci a men to que co me mo ra com o Bra sil esse en -
con tro tão opor tu no, em que se to res da so ci e da de
bra si le i ra pu de ram par ti ci par, re u nin do pa í ses de di -
ver sos con ti nen tes e abra çan do aqui lo que de mais
im por tan te ten ta mos cons tru ir ao lon go dos anos e
que fi ca va à mar gem, de vi do a in te res ses po lí ti cos,
por equí vo cos de con du ção po lí ti ca e por ra zões ide o -
ló gi cas, que era exa ta men te o ho ri zon te da éti ca so ci -
al. Esse fó rum mun di al foi ca paz de mos trar que po -
de mos nos unir pelo ho ri zon te da éti ca so ci al co lo ca -
da em pri me i ro pla no, que se con tra põe de ma ne i ra
di re ta à hi po cri sia pa ten te a da, ex pres sa da de ma ne i -
ra tão am pla por pa í ses do mi nan tes, que es que cem o
de sen vol vi men to hu ma no como um pres su pos to da
dig ni da de. Fico olhan do e lem bran do o pa pel, a im -
por tân cia des se en con tro de Por to Ale gre, que re ú ne
no li mi te sul da nos sa pá tria uma pos si bi li da de de o
nos so Bra sil fa zer essa re u nião, que traz a es pe ran ça, 
o res pe i to à pes soa hu ma na e, aci ma de tudo, co lo ca
a ne ces si da de do novo, um novo que não seja má gi -
co, mas um novo que pos sa olhar para cin qüen ta
anos atrás da De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos Hu -
ma nos e di zer que não há ne ces si da de de se pen sar
mu i to, ape nas de se cum prir com o ho ri zon te da éti ca
so ci al, em pri me i ro pla no. Acre di to ser o pro nun ci a -

men to de V. Exª um gri to para que o Bra sil ja ma is re to -
me esse sen ti men to ina ce i tá vel de que 35 mil cri an -
ças mor rem to dos os dias no Pla ne ta ví ti mas da fome
ou de ca u sas evi tá ve is. E por trás dis so, há as po lí ti -
cas pú bli cas, as cha ma das po lí ti cas de de sen vol vi -
men to, que mu i tas ve zes co lo cam a for ça da cor rup -
ção como uma for ça mo to ra in trans po ní vel por aque -
les que acre di tam na éti ca e num novo mo de lo de re -
la ções en tre os po vos. O Bra sil tem to das as con di -
ções de fa lar de ma ne i ra di fe ren te. É hoje ví ti ma de
uma pres são ex ter na de or dem eco nô mi ca per ver sa
no Ca na dá quan to à si tu a ção das em pre sas aé re -
as, de cons tru ção de aviões e quan to à po lí ti ca de
ex por ta ção de ali men tos tam bém com o go ver no
ame ri ca no. A po lí ti ca pro te ci o nis ta re a fir mou-se de -
po is do Encon tro de Da vos e de um Encon tro do Fó -
rum Mun di al. Entre tan to, es pe ro que o nos so País
seja ou tro de po is des se en con tro e que, com es sas li -
ções, se cons ci en ti ze so bre a ne ces si da de de ter a
sua per so na li da de co lo ca da no lu gar que me re ce: de
lí der do Cone Sul e de lí der glo bal que po de rá com -
par ti lhar mu i to bem des se ho ri zon te cha ma do éti ca
so ci al. Pa ra béns e mu i to obri ga do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Mu i to obri ga da, Se na dor Tião Vi a na. Incor po ro
ao meu pro nun ci a men to o apar te de V. Exª, que tem a
vi são mu i to cla ra e mu i to lú ci da da im por tân cia de se
cons tru í rem pa í ses de sen vol vi dos tam bém com a
aten ção ao so ci al.

Sr. Pre si den te, ao fim dos de ba tes do fó rum par -
la men tar, foi apro va do um do cu men to, que so li ci to
seja trans cri to na sua ín te gra nos Ana is do Se na do
Fe de ral. Pelo seu con te ú do, peço ape nas dois mi nu -
tos para lê-lo, por que, sem dú vi da, que ro fa zer das
suas pa la vras a sín te se do sen ti men to de ale gria e de
emo ção por ter par ti ci pa do des se mo men to his tó ri co
e, de for ma es pe ci al, pelo fato de ele ter ocor ri do em
mi nha ter ra, o Rio Gran de do Sul:

FÓRUM PARLAMENTAR MUNDIAL –
DECLARAÇÃO FINAL: 

O Fó rum Par la men tar Mun di al acon te -
ce pela pri me i ra vez em Por to Ale gre, nos
dias 27 e 28 de ja ne i ro de 2001, no con tex to 
do Fó rum So ci al Mun di al (FSM), do qual
par ti ci pa ram cen te nas de or ga ni za ções sin -
di ca is e as so ci a ti vas. Aos mi lha res, de le ga -
dos e de le ga das vin dos de mu i tos pa í ses vi -
e ram afir mar que exis tem, sim, al ter na ti vas
a essa or dem ne o li be ral inu ma na que en -
car na o Fó rum Eco nô mi co Mun di al de Da -
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vos, con vo ca do, como em to dos os anos, no 
fim de ja ne i ro, na Su í ça. Nós, Par la men ta -
res, afir ma mos nos sa so li da ri e da de com os
mo vi men tos so ci a is e de mo crá ti cos re u ni -
dos na Ca pi tal do Esta do do Rio Gran de do
Sul, no Bra sil, País sím bo lo de tan tos com -
ba tes pro gres sis tas.

Um ano após as mo bi li za ções de Se at -
tle, o FSM foi a opor tu ni da de para me dir o
di na mis mo das re sis tên ci as ci da dãs e po pu -
la res à mun di a li za ção ne o li be ral para tra çar
no vas pers pec ti vas de ação so li dá ria e, da
mes ma for ma, para me dir as con se qüên ci as 
de sas tro sas para a de mo cra cia e as con di -
ções de vida de se to res cres cen tes da po -
pu la ção – ao Sul e ao Les te, mas tam bém
ao Nor te –, po lí ti cas im pul si o na das pe las
ins ti tu i ções fi nan ce i ras in ter na ci o na is, a
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio ou o G7.

Esta mos di an te de apos tas so ci a is e
am bi en ta is de im por tân cia cres cen te em es -
ca la re al men te mun di al – um dado fun da -
men tal do nos so tem po, re co nhe ci do ofi ci al -
men te des de a con fe rên cia do Rio, de 1992. 
Não se po de ri am as su mir tais apos tas,
como a dos di re i tos hu ma nos, da igual da de
de opor tu ni da des en tre ho mens e mu lhe res
ou da li vre cir cu la ção das pes so as e, ao
mes mo tem po, as se gu rar um de sen vol vi -
men to sus ten tá vel em to dos os con ti nen tes
sem re for çar a co o pe ra ção in ter na ci o nal.
Mas esta co o pe ra ção, para ser efi caz, não
pode fi car sob a guar da do ca pi ta lis mo, sob
a pres são das fi nan ças.

Ao mo men to da re co lo ni za ção eco nô -
mi ca do mun do, nos so apo io ao Fun do So -
ci al Mundi al não deve fi car sem ama nhã.
Cor res pon de à nos sa res pon sa bi li da de de
Par la men ta res em bus ca de ma i or trans pa -
rên cia e par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil, nos 
mais am plos de ba tes, em tudo o que se re -
fe re à ne go ci a ção e ra ti fi ca ção dos con vê ni -
os in ter na ci o na is. É nos so pa pel, como Par -
la men ta res, sus ten tar a ação dos sin di ca tos
e as so ci a ções com fi na li da de so ci al, de mo -
crá ti ca ou am bi en tal que se en ga jam uni das 
na vi a bi li za ção de al ter na ti vas à or dem ne o -
li be ral. É nos so pa pel agir per ma nen te men -
te com es sas or ga ni za ções para que seus
com ba tes te nham uma ver da de i ra tra du ção
le gis la ti va.

Asso ci a mo-nos em par ti cu lar às cam -
pa nhas em cur so: con tra os me ca nis mos
imo ra is da dí vi da e pela abo li ção da dí vi da
dos pa í ses po bres; pela ta xa ção dos mo vi -
men tos es pe cu la ti vos de ca pi ta is com a ins -
ta u ra ção de uma taxa ”To bin“; pela su pres -
são dos pa ra í sos fis ca is; por uma pro fun da
re for ma da Orga ni za ção Mun di al do Co mér -
cio e das ins ti tu i ções fi nan ce i ras in ter na ci o -
na is; pelo res pe i to aos ob je ti vos eco ló gi cos
da Agen da 21; con tra o pa ten te a men to dos
se res vi vos; para que a Mar cha Mun di al das 
Mu lhe res te nha êxi to, con tra a dis cri mi na -
ção, a vi o lên cia e pela dig ni da de das mu lhe -
res.

Qu e re mos atu ar pelo res pe i to à so be -
ra nia de mo crá ti ca e po pu lar, pri o ri zan do os
ob je ti vos de de sen vol vi men to hu ma no di an -
te da mul ti pli ca ção dos acor dos de li vre
mer ca do e da li ber da de cres cen te do ca pi tal 
em de tri men to dos di re i tos so ci a is e eco ló gi -
cos. Re cha ça mos a mer can ti li za ção e a pri -
va ti za ção dos bens e ser vi ços pú bli cos ne -
ces sá ri os para res pon der às ne ces si da des
dos po vos.

Para esta fi na li da de, cons ti tu i re mos
uma rede in ter na ci o nal de Par la men ta res
para co or de nar nos sa ação so bre es ses te -
mas em nos sas res pec ti vas as sem bléi as
para sus ten tar com mais efi cá cia a ação dos 
mo vi men tos so ci a is e ci da dãos que são os
nos sos in ter lo cu to res para con cre ti zar so lu -
ções al ter na ti vas, por que acre di ta mos que
um ou tro mun do é pos sí vel.

Por to Ale gre, 28 de ja ne i ro de 2001.

Esta foi a car ta do Fó rum Par la men tar Mun di -
al, que que re mos re gis trar. 

Des sa for ma, agra de cen do, con clu í mos a nos sa 
par ti ci pa ção.

 O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Se bas tião 
Ro cha. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro me -
ro Jucá. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro -
meu Tuma, por per mu ta com o Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra. (Pa u sa.)
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Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ra -
mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, ve nho a esta tri bu na hoje para a abor da gem
de dois as sun tos com uma mes ma mo ti va ção. Ve nho a
esta tri bu na para fa lar so bre a sa ni da de e o co mér cio da 
car ne bo vi na. Ve nho em de fe sa do Mato Gros so do Sul,
do Bra sil. Ve nho pe dir pro vi dên ci as às au to ri da des bra -
si le i ras, ao Go ver no bra si le i ro, ao Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra, ao Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, por -
que, sem dú vi da ne nhu ma, Sr. Pre si den te, Srs. Se na -
do res, o as sun to se re ves te de mu i ta gra vi da de e vem
ca u san do pre ju í zos eco nô mi cos ao Bra sil.

Com re fe rên cia a Mato Gros so do Sul, to dos sa -
bem que, em 1999, um sur to de fe bre af to sa atin giu
uma par te do re ba nho bo vi no, par te pe que na, é ver -
da de, do re ba nho bo vi no do Esta do de Mato Gros so
do Sul. Ti ve mos um foco de fe bre af to sa no Mu ni cí pio
de Na vi raí, mas sou be mos re a gir a esse foco, que
pre ju di cou e ain da vem pre ju di can do os in te res ses da 
eco no mia sul-mato-grossense.

A De le ga cia Fe de ral de Agri cul tu ra fez o que lhe
com pe tia. O Go ver no do Esta do de Mato Gros so do
Sul, por meio do Ia gro, li ga do à Se cre ta ria de Pro du -
ção, me di an te uma ação efi ci en te e com apo io dos
pro du to res ru ra is, agiu ime di a ta men te e de be lou o
foco.

O gado que veio con tra ban de a do do Pa ra guai
foi in ci ne ra do. To das as me di das de or dem sa ni tá ria
fo ram to ma das pe las au to ri da des com pe ten tes do
Esta do. Hou ve até mes mo o fe cha men to das fron te i -
ras, por meio de bar re i ras sa ni tá ri as es tra te gi ca men -
te mon ta das.

E ago ra esta Casa pre ci sa lou var e pres tar uma
ho me na gem aos que par ti ci pa ram des se tra ba lho de
co o pe ra ção, des se tra ba lho con jun to, que con tou
com o apo io de ci si vo das For ças Arma das na fis ca li -
za ção das fron te i ras in ter na ci o na is du ran te todo o
ano de 2000. Cum pre sa li en tar tam bém que as eta -
pas so ro ló gi cas fo ram con ve ni en te men te cum pri das
para a ob ten ção do sta tus de área li vre de fe bre af to -
sa com va ci na ção.

Em 10 de ja ne i ro do cor ren te ano, o re la tó rio fe i -
to pelo Esta do de Mato Gros so do Sul foi apro va do
pe las au to ri da des do Go ver no Fe de ral per ten cen tes
ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra. No dia 26 de ja ne i ro, o
mes mo re la tó rio foi apro va do, com lou vor, pelo Insti tu -
to Inter na ci o nal de Epi zo o tia, na Fran ça.

To da via, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ape sar de to dos os es for ços e de to das as vi tó ri as,

nos so Esta do pa re ce não ob ter a com pre en são do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra. Ou tros Esta dos, que como
Mato Gros so do Sul fo ram de cla ra dos zo nas li vres da
fe bre af to sa, ti ve ram suas fron te i ras li be ra das. O gado 
em pé do Rio Gran de do Sul e de ou tros Esta dos
pode tran si tar por todo o ter ri tó rio na ci o nal; mas, in -
com pre en si vel men te, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra não
li be ra a fron te i ra do nos so Esta do com os Esta dos vi -
zi nhos. Pior: não dá ex pli ca ções. Com por ta-se como
se fos se o dono do mun do. Não ex pli ca nem ao Par la -
men to nem ao Go ver no do Esta do por que Mato
Gros so do Sul ain da pa re ce es tar con de na do a ser
con si de ra do zona de ris co.

Por que isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res? Já fo mos in jus ti ça dos an te ri or men te, por mais
de um ano. O sur to sur giu em Na vi raí, com gado con -
tra ban de a do do Pa ra guai; o Pa ra guai sem pre foi con -
si de ra do zona li vre; Na vi raí, no meu Esta do, dis ta 60
km do Esta do do Pa ra ná, e to dos nós – Par la men ta -
res sul-matogrossenses, en ti da des de clas se, a Fa -
ma sul e a Acre sul, o Go ver no do Esta do  ofe re ce mos
so lu ções no sen ti do de que iso lás se mos ape nas a
área afe ta da. Nem isso foi ace i to pelo Mi nis té rio da
Agri cul tu ra. E ape sar de Na vi raí  vol to a re pe tir  es tar a 
uma dis tân cia de 60 km do Pa ra ná, aque le Esta do
con ti nua zona li vre, en quan to ou tras re giões do Esta do 
de Mato Grosso do Sul, dis tan tes de Na vi raí 300 ou
mais qui lô me tros, não ti ve ram o mes mo tra ta men to.

Qual a ex pli ca ção téc ni ca para isso? Algu ma co -
i sa exis te  não te nho dú vi das em afir mar isso. E que ro
di zer ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra  por que me cum pre
fa lar em nome da que les que pro du zem no meu Esta -
do, em nome da eco no mia de Mato Gros so do Sul 
que há bo a tos in con fes sá ve is que não ouso di zer aqui 
des ta tri bu na; mas, se ne ces sá rio for, te re mos que di -
vul gá-los. O que se pro pa la hoje no Esta do é que pa -
re ce que há um bo i co te para aten der in te res ses in -
con fes sá ve is. Qu an do nós, os Par la men ta res, es ta -
mos en tre os pro du to res do meu Esta do, eles nos per -
gun tam por que não pe di mos pro vi dên ci as e que rem
sa ber o que está ha ven do con tra Mato Gros so do Sul.
Será que é por que pos su í mos o ma i or re ba nho bo vi -
no des te País, com cer ca de 23 mi lhões de ca be ças?
Por que não dão uma sa tis fa ção à co le ti vi da de
sul-matogrossense?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há bo i co -
te in ter no! Ao mes mo tem po, le mos nos jor na is, aliás,
te mos con vic ção de que exis te um bo i co te in ter na ci o -
nal con tra pro du tos bra si le i ros. Ima gi nem a luta co -
mer ci al que está ha ven do en tre o Bra sil e o Ca na dá
por causa das ae ro na ves bra si le i ras pro du zi das pela

00354 Ter ça-feira   6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro  de  2001

    139JAN/FEV 2001 ANAIS DO SENADO NACIONAL 



Embra er, a pre ços al ta men te com pe ti ti vos. Isso tem
pro vo can do uma re a ção do Ca na dá, que fa bri ca o mes -
mo pro du to e ten ta ini bir as ex por ta ções bra si le i ras.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, será que
um as sun to não está li ga do ao ou tro? Te nho a ple na
con vic ção de que sim. Por isso, a pro pó si to da fala da
Se na do ra Emi lia Fer nan des so bre a re u nião de Por to
Ale gre, que ro re pe tir aqui o que te nho afir ma do sem -
pre: Se na do ra, se nho res mem bros do Se na do bra si -
le i ro, o Bra sil tem que se pre ca ver mes mo, por que
este é o país das po ten ci a li da des, das ri que zas! Te -
mos ri que zas imen sas, es ta mos avan çan do, mas a
glo ba li za ção não nos de i xa avan çar mais. A glo ba li za -
ção é ir re ver sí vel – sei dis so –, mas ela tem se mos -
tra do cru el com os pa í ses po bres e com os pa í ses em
de sen vol vi men to!

Que lá en tre eles se faça isso con tra nós, tudo
bem! Mas que meu Esta do seja ape na do pelo Mi nis -
té rio da Agri cul tu ra sem ex pli ca ção é in to le rá vel!
Como re pre sen tan te do Esta do, me re ci a con fi an ça
do povo sul-matogrossense. Fui ele i to para de fen der
os in te res ses de Mato Gros so do Sul, pro mo ven do
seu pro gres so e a me lho ria da qua li da de de vida da
nos sa po pu la ção. Por isso, não po de mos ace i tar esse 
bo i co te sem er guer nos sa voz, sem pro tes tar, sem fa -
lar aber ta men te ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra! Ir lá não
adi an ta mais, pois os téc ni cos es tão numa re do ma de
vi dro, não que rem dar sa tis fa ção a nin guém, não ex -
pli cam seus atos aos Par la men ta res, ao Go ver na dor
do Esta do, à so ci e da de bra si le i ra!

Di an te dis so, é pre ci so que a so ci e da de bra si le i -
ra tome co nhe ci men to de que não es ta mos de bra ços 
cru za dos. Qu e re mos agir, que re mos lu tar! Pre ci sa -
mos fa zer com que o Mi nis té rio da Agri cul tu ra ouça
nos sas re i vin di ca ções e en xer gue me lhor um Esta do
como Mato Gros so do Sul, dan do sa tis fa ções aos pe -
cu a ris tas, aos pro du to res ru ra is, aos cri a do res.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, isso não
ocor re em ne nhum Esta do da Fe de ra ção bra si le i ra. O
Mi nis té rio da Agri cul tu ra pode con fir mar que os pro -
du to res, os pe cu a ris tas e os cri a do res de Mato Gros -
so do Sul con ti nu am cum prin do ri go ro sa men te com
seus de ve res. Por que o re ba nho do Mato Gros so do
Sul não pode ir para São Pa u lo e para o Pa ra ná, se já
é um gado li vre de fe bre af to sa, se a va ci na ção é fe i ta
de for ma re gu lar? Qual é a ex pli ca ção que se dá para
esse fato? Será que são os con tra tos co mer ci a is fir -
ma dos em dó lar para ex por ta ção que fa zem com que
o pre ço em Mato Gros so do Sul seja in fe ri or ao pre ço
pago, por exem plo, nos fri go rí fi cos em São Pa u lo? O
que está ha ven do?

Faço es sas per gun tas em de fe sa da clas se pro -
du to ra do Esta do do Mato Gros so do Sul, para que o
Mi nis té rio da Agri cul tu ra res pon da ao Esta do o que
está ha ven do. So mos um Estado que re ne go ci a mos a
nos sa dí vi da e es ta mos pa gan do-a re gu lar men te ao
Go ver no Fe de ral. O Esta do pas sa por sé ri as di fi cul da -
des fi nan ce i ras, e esse fato al te ra a sua eco no mia, de -
ses ti mu la os que pro du zem. É pre ci so dar ex pli ca ções
cla ras. Não bas ta que os téc ni cos en ten dam o que está 
ha ven do, é a so ci e da de que pre ci sa com pre en der. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há um
sur to de vaca lou ca. O gado bra si le i ro é her bí vo ro e
não car ní vo ro. Como se ex pli ca esse bo i co te do Ca -
na dá, acom pa nha do pe los Esta dos Uni dos e pelo
Mé xi co? Gu er ra in ter na ci o nal. Va mos de fen der o Bra -
sil! Não é pos sí vel que eu te nha de de fen der Mato
Gros so do Sul den tro do Bra sil. Isso não! O Bra sil tem
de de fen der Mato Gros so do Sul. Não há ne ces si da de 
de o Esta do do Mato Gros so do Sul pro cu rar de fen -
der-se ou bus car ex pli ca ções para o que está ocor -
ren do. Sr. Pre si den te, Mato Gros so do Sul é o úni co
Esta do da Fe de ra ção bra si le i ra que hoje tem o gado
amar ra do, sem po der se lo co mo ver. Como nós, Se na -
do res da Re pú bli ca, po de mos ace i tar isso?

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PFL – MS) – Se -
na dor Ra mez Te bet, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 
o apar te ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca .

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PFL – MS) – Se -
na dor Ra mez Te bet, so li da ri zo-me com seu dis cur so,
com seu pro tes to e com sua des con fi an ça com re la -
ção a tudo o que está acon te cen do con tra o Esta do
do Mato Gros so do Sul no que se re fe re ao gado. Um
dos mo ti vos é ter mos o ma i or re ba nho de gado bo vi -
no des te País, qua se 25 mi lhões de ca be ças. Esse
bo i co te vem da in dús tria far ma cêu ti ca de va ci nas, da
com pe ti ção des le al de ou tros Esta dos com po der po -
lí ti co mu i to mais for te que o de Mato Gros so do Sul.
Qu an do hou ve um sur to de af to sa em Na vi raí, blo -
que ou-se o Esta do in te i ro – 360 mil qui lô me tros qua -
dra dos –, quan do esse blo que io po de ria ter sido fe i to
numa fa zen da ou num mu ni cí pio. Se o Esta do de
Mato Gros so do Sul não es ti ves se se pa ra do do Esta -
do de Mato Gros so, esse ter ri tó rio de blo que io iria até
a fron te i ra com Ama zo nas? Os fa tos es tão in com pre -
en di dos, e o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, como dis se V.
Exª, fala dos or ga nis mos in ter na ci o na is de con tro le
da af to sa, mas não jus ti fi ca o que está ocor ren do,
com se ri e da de, com fa tos, com ar gu men tos só li dos,
for tes, para que pos sa mos en ten der. Não nos con for -
ma re mos nun ca, pois nada é ex plí ci to, cla ro nem
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trans pa ren te para nós. O pro nun ci a men to de V. Exª
ex tra po la os in te res ses de Mato Gros so do Sul e ado -
ta uma pos tu ra di fe ren te, que está des per tan do nes ta
Casa, de de fe sa dos in te res ses na ci o na is. O Esta do
pre ci sa ser mais so li dá rio com seu povo, pre ci sa ser
um Esta do de di re i to de mo crá ti co, não um Esta do de
de fe sa de ór gãos in ter na ci o na is, que fa zem de tudo
nes te País. Enquan to isso, ve mos nos sa eco no mia
exa u rin do-se por fal ta de uma pre sen ça po lí ti ca mais
for te. O pro nun ci a men to de V. Exª traz a cer te za de
que o Se na do Fe de ral e o Con gres so Na ci o nal aper -
fe i ço am-se na de fe sa dos in te res ses na ci o na is. Pa ra -
béns pelo pro nun ci a men to.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ju vên cio da Fon se ca, V. Exª co nhe ce o as sun to me -
lhor que eu, e, com nú me ros, o as sun to fica me lhor
ex pli ca do. Co me cei o meu dis cur so re al men te in dig -
na do. Che guei no meu Esta do e vi as pes so as per ple -
xas, por que o Mi nis tro da Agri cul tu ra pro me te abrir a
fron te i ra e nun ca o faz. A pro mes sa não é cum pri da.

Estar re ceu-me tam bém a fal ta de ex pli ca ção
dos téc ni cos da Mi nis té rio da Agri cul tu ra para as au -
to ri da des da Go ver no do Esta do, que vêm lu tan do
jun to co nos co em de fe sa da eco no mia de Mato Gros -
so do Sul.

É um ar gu men to for te o do Se na dor Ju vên cio da 
Fon se ca, por que ci tou nú me ros. O Esta do do Mato
Gros so do Sul tem qua se 360 mil qui lô me tros qua dra -
dos, que fo ram blo que a dos. Na vi raí está a ape nas 60
qui lô me tros do Pa ra ná. A fe bre af to sa, cujo con tá gio
se faz pelo ar, só é le va da pelo ven to para o lado do
Mato Gros so do Sul. Para o ou tro lado ela não vai. O
ven to é tão for te que só car re ga o ví rus para o Mato
Gros so do Sul.

Será que isso é cor re to? Qual é a ex pli ca ção
para isso? Não de ram uma ex pli ca ção. Esta mos es -
pe ran do pa ci en te men te, e não cum prem a pa la vra. O
Esta do faz um es for ço enor me e ob tém um re la tó rio
apro va do com lou vor na Fran ça. Ou tros Esta dos bra -
si le i ros fi cam com suas fron te i ras in te i ra men te aber -
tas, e Mato Gros so do Sul, não.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio. Fa zen -
do soar a cam pa i nha.) – No bre Se na dor Ra mez Te -
bet, o seu tem po já se es go tou, e V. Exª ain da de ve rá
con ce der al guns apar tes. Peço que con clua seu pro -
nun ci a men to.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Com a
com pre en são de V. Exª, con ce do o apar te ao Se na -
dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Ra mez Te bet, só cabe uma pa la vra nes te apar te: so li -
da ri e da de. V. Exª tem de fen di do seu Go ver no com a
ve e mên cia que lhe é ca rac te rís ti ca e com a cor re ção
ne ces sá ria. Da qui a mu i tos anos, quan do V. Exª não
mais qui ser con cor rer ao Se na do, ha ve rá de car re gar
ci ca tri zes do de ver cum pri do. Faço este sim bó li co e
so li dá rio apar te des pren di do de qual quer co no ta ção
de ami za de. O Esta do de V. Exª, Mato Gros so do Sul,
não me re ce o que cer tas au to ri da des es tão fa zen do.
Meus cum pri men tos, Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, agra de ço imen sa men te a sua so li -
da ri e da de. Embo ra V. Exª diga que não, sei que ela
vem pela nos sa ami za de. Sei que V. Exª apar te ia por -
que tam bém é um in tran si gen te de fen sor do seu
Esta do. Já ouvi V. Exª tan tas ve zes aqui ouvi V. Exª,
com seu sen ti men to pa trió ti co, de fen der os in te res -
ses da Ama zô nia, re gião ame a ça da pelo mun do in te i -
ro. De sor te que re co lho o apar te de V. Exª com emo -
ção, por que par te de um Se na dor que tem de mons -
tra do um sen ti men to cí vi co na de fe sa dos in te res ses
da re gião ama zô ni ca e do Bra sil.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor 
Ra mez Te bet, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço
V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – No bre
Se na dor, não po de ria de i xar de cum pri men tá-lo e
tam bém ex pres sar a mi nha so li da ri e da de, pois V. Exª
cum pre o de ver de de fen der os in te res ses e a eco no -
mia do Esta do que re pre sen ta. Enten de mos per fe i ta -
men te, por todo o ar ra zo a do de seu dis cur so de sas -
som bra do e in te li gen te, que há ra zões in con fes sá ve is 
para de ter mi nar o pro ce di men to, o com por ta men to
das au to ri da des fe de ra is na área da agri cul tu ra, pre -
ju di can do o Esta do do Mato Gros so do Sul. Meus pa -
ra béns, meus cum pri men tos. Qu e ro acres cen tar, Se -
na dor Ra mez Te bet, tam bém fa zen do coro ao que V.
Exª se re fe riu, que nós bra si le i ros te mos o di re i to e
até o de ver de des con fi ar de cer tos com por ta men tos,
cer tas de ci sões de ou tros pa í ses, que ten tam pre ju di -
car de uma for ma ou de ou tra a eco no mia bra si le i ra.
Enti da des fis ca li za do ras que são ri go ro sas, en ti da -
des eu ro péi as que se de di cam à fis ca li za ção sa ni tá ria 
têm re co nhe ci do no Bra sil o es for ço no com ba te da
fe bre af to sa, e nun ca se le van tou ne nhu ma des con fi -
an ça da exis tên cia do cha ma do mal da vaca lou ca no
País. Por que en tão, de re pen te, os três pa í ses que
com põem o Naf ta – e que que rem le var o Bra sil a ace -
i tar a Alca – Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas,
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con tra os nos sos in te res ses – apro ve i tam-se não se
sabe de que ra zões para res trin gir, pro i bir a ex por ta -
ção de car ne bra si le i ra para os seus mer ca dos? Essa
ques tão é ab so lu ta men te ir res pon dí vel. No bre Se na -
dor, te mos o di re i to e o de ver de des con fi ar de ra zões
in con fes sá ve is, de na tu re za po lí ti ca ou mes mo im po -
si ti va sob o pon to de vis ta dos gran des in te res ses do -
mi na do res do mun do. Uma vez mais, pa ra be ni zo V.
Ex.ª pe los seus pro nun ci a men tos, que se ca rac te ri -
zam exa ta men te por essa in de pen dên cia, por esse
de ver de de fe sa do seu Esta do e do nos so País, pelo
de sas som bro e pelo bri lhan tis mo com que se com -
por ta na tri bu na.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, a ex pe riên cia de V. Ex.ª é a com -
pro va ção de que te mos re al men te por que des con fi ar
do com por ta men to da que les pa í ses. Se um ho mem
da sua en ver ga du ra des con fia dis so, ima gi ne eu, re -
cém-chegado ao Se na do da Re pú bli ca. 

To dos sa bem que o mal da vaca lou ca sur giu na
Ingla ter ra. Qu an do se fala em cres ci men to da eco no -
mia bra si le i ra, co me çam a di zer que o Bra sil não en vi -
ou do cu men to para pro var que aqui não há esse mal,
isso ao lado de um bo i co te que a Embra er está so -
fren do, uma vez que o Ca na dá tem con di ções de sub -
si di ar a em pre sa que fa bri ca os aviões. 

Esse é o mun do da glo ba li za ção cru el a que me
re fe ri. Eu sei que não po de mos lu tar con tra a glo ba li -
za ção, mas po de mos lu tar den tro do mun do glo ba li -
za do, de fen den do o que é nos so. Mas se a de fe sa do
que é nos so pe ran te es sas na ções mais adi an ta das
nos é di fí cil, vol to para o meu Esta do. 

De fen der o Bra sil den tro das nos sas fron te i ras
não é di fí cil. Mato Gros so do Sul pre ci sa de boa von -
ta de. Faço um ape lo ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra em
nome da eco no mia do meu Esta do. Vim a esta tri bu -
na, Sr. Pre si den te, im pul si o na do pelo que te nho ou vi -
do dos pro du to res do meu Esta do e das en ti da des de
clas se. Sabe o Se na do da Re pú bli ca que sou opo si -
ção ao Go ver no do Esta do de Mato Gros so do Sul,
mas nes te ca pí tu lo o Go ver no de Mato Gros so do Sul
cum priu o seu de ver. Res ta ao Mi nis té rio da Agri cul tu -
ra re co nhe cer isso e de i xar de ca u sar pre ju í zos ao
Esta do de Mato Gros so do Sul. Te mos que lu tar para
con ti nu ar ex por tan do. 

O co mér cio da car ne ren de ao Bra sil, atu al men -
te, cer ca de US$800 mi lhões, a ex por ta ção de car ne
bra si le i ra para o ex te ri or. Va mos de fen der nos so mer -
ca do, mas va mos de fen der com jus ti ça as co i sas den -
tro do Bra sil. 

Qu an to à ques tão a que me re fe ri, ela é in com -
pre en sí vel, Sr. Mi nis tro da Agri cul tu ra. Por tan to, peço
a aten ção de V. Exª para o meu Esta do, o Mato Gros -
so do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ca sil do
Mal da ner. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jú lio Edu -
ar do. (Pa u sa.)

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, den tro de dois
dias, com o aus pi ci o so re tor no da Se na do ra Ma ri na
Sil va aos tra ba lhos des ta Casa, en cer ra rei o pe río do
de qua tro me ses du ran te o qual pro cu rei cum prir, com 
en tu si as mo e sin ce ro es for ço, o de ver po lí ti co e ci da -
dão im plí ci to na su plên cia, de man ter con tí nua e ati va
a re pre sen ta ção de le ga da pelo povo do Acre.

Esta oca sião, por tan to, é de des pe di da, de re fle -
xão e de ava li a ção das li ções que aqui apren di, como
tam bém de pres ta ção de con tas ao Bra sil e ao Acre
das mi nhas ações no exer cí cio do car go de Se na dor
da Re pú bli ca.

Ini cio com al gu mas pa la vras so bre meu Par ti do,
o Par ti do Ver de. Co e ren te com nos sa his tó ria e fi lo so -
fia, ani mou-nos o ob je ti vo de, du ran te este bre ve
man da to, aju dar a man ter vi vas na pa u ta do Con gres -
so as dis cus sões so bre so ci e da de, meio am bi en te e
di re i tos hu ma nos, te mas tão bem ex pres sos no man -
da to da Se na do ra Ma ri na Sil va. Co in ci den te men te,
mi nha che ga da a esta Casa acon te ceu no mo men to
em que o PV saía das ur nas, em no vem bro úl ti mo,
com mu i ta ener gia, re ce ben do dez ve zes mais vo tos
do que na ele i ção an te ri or.

Esse si nal de fi de li da de dos ide a is ver des na so -
ci e da de bra si le i ra ani mou-nos a co lo car mãos à obra
para cres cer e cor res pon der po li ti ca men te à evi den te
ex pec ta ti va de que se ja mos, de fato, uma ex pres são
das no vas pro pos tas e no vos mo vi men tos que hoje
fer men tam o de se jo de mu dan ça, no mun do todo,
para um mo de lo de de sen vol vi men to mais jus to e
equi li bra do, tan to do pon to de vis ta so ci al quan to do
eco ló gi co. A par tir de meu pos to nes te Se na do pro cu -
rei co la bo rar para di na mi zar ao má xi mo esse mo men -
to es pe ci al do Par ti do Ver de. Cum pri va li o sa agen da
de con ta tos na ci o na is e in ter na ci o na is, ne go ci an do
ali an ças com for ças so ci a is e po lí ti cas afins. Incen ti -
vei e par ti ci pei da dis cus são par ti dá ria in ter na, in dis -
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pen sá vel para pen sar o pre sen te e o fu tu ro, ga nhar
qua dros, abrir no vas fren tes e for mar li de ran ças.
Asse gu ro que o fato de o PV ter tido o seu pri me i ro
Se na dor nes sa fase con tri bu iu po si ti va men te para
esse pro ces so de re ci cla gem e for ta le ci men to par ti -
dá rio. Qu an do isso ocor re, in de pen den te men te do
Par ti do, é sem pre um bom fru to do Par la men to e re -
sul ta do de gran de in te res se para a po pu la ção, vis to
que se re for çam es tru tu ras de mo crá ti cas, se agi tam
águas pa ra das e se abrem es pa ços para ma i or par ti -
ci pa ção, par ce ri as e tro ca de idéi as.

Entre os te mas es pe cí fi cos que pude tra tar du -
ran te esse bre ve pe río do, des ta ca rei três.

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

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Pa u lo Har tung (PPS – ES) – Se na dor Jú -
lio Edu ar do, nes te mo men to em que V. Exª usa a tri bu -
na para fa zer um ba lan ço des se pe río do em que ocu -
pou, como su plen te da Se na do ra Ma ri na Sil va, a vaga 
no Se na do Fe de ral, re gis tro a enor me ale gria de ter
con vi vi do com V. Exª. Quem nos as sis te pode pen sar
que essa ale gria ori gi na-se na ami za de, no con ví vio
pes so al, mas in fe liz men te isso não foi pos sí vel. Entre -
tan to, essa sa tis fa ção vem da con tri bu i ção que V. Exª
trou xe a esta Casa nos de ba tes a res pe i to de ci da da -
nia, de mo cra cia, meio am bi en te. Assis ti a duas ex ce -
len tes in ter ven ções de V. Ex.ª no ple ná rio des ta Casa. 
Uma de las di zia res pe i to à Re gião Ama zô ni ca e, na -
que la opor tu ni da de, nos foi apre sen ta do um pon to de
vis ta novo, atu a li za do, que para nós, Par la men ta res
de ou tras re giões do País, con fi gu rou-se de mu i ta va -
lia. Por isso, re i te ro a V. Ex.ª, ao povo acre a no e ao
povo bra si le i ro que nos as sis te nes te mo men to que
foi mu i to bom con vi ver com V. Exª. Espe ro que pros si -
ga na vida pú bli ca e ocu pe ou tros es pa ços im por tan -
tes, por que V. Ex.ª tem, se gu ra men te, mu i to a con tri -
bu ir com a po lí ti ca de qua li da de que pre ci sa mos
cons tru ir no Bra sil. Pa ra béns! Te nho cer te za de que o
povo bra si le i ro ga nhou mu i to nes se pe que no pe río do
de par ti ci pa ção de V. Exª na vida par la men tar bra -
sileira. Mu i to obri ga do.

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) –
Pre sen te a do por tão ca ri nho so apar te, agra de ço a
sua bon do sa ma ni fes ta ção e o exem plo que V. Ex.ª
re pre sen tou para mim na mi nha atu a ção.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Con ce -
de-me V. Ex.ª um apar te? 

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) –
Pois não, Exª.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor Jú -
lio Edu ar do, tam bém que ro par ti ci par des te mo men to
em que V. Exa de i xa o man da to ori gi nal men te per ten -
cen te à Se na do ra Ma ri na Sil va. Exter no a mi nha ad -
mi ra ção, re a fir mo o meu res pe i to e ami za de pelo tra -
ba lho que V. Ex.ª de sem pe nhou tan to a fa vor do Par -
la men to bra si le i ro como da ju ven tu de e da so ci e da de
bra si le i ra, que de se ja ter no meio am bi en te um ho ri -
zon te novo, en vol ven do es ta bi li da de en tre o pre sen te
e o fu tu ro. Não é pos sí vel mais ima gi nar mos a
pós-modernidade, a con tem po ra ne i da de sem uma
po lí ti ca de meio am bi en te de fi ni da para os po vos des -
te pla ne ta. V. Ex.ª, de ma ne i ra mu i to es pe ci al, apre -
sen tou esse de ba te e apro fun dou a ques tão indo de
en con tro ao con te ú do e à for ma do tra ba lho le gis la ti -
vo que a Se na do ra Ma ri na Sil va de sen vol ve de ma ne -
i ra tão su bli me nes ta Casa. So men te que ro di zer-lhe
que re tor na rá ao nos so Esta do, ao Acre, le van do uma 
nova vi são de vida, ad qui ri da no Par la men to bra si le i -
ro, di vi din do com a ju ven tu de e com toda a so ci e da de
bra si le i ra a im por tân cia de um pro fis si o nal reto, co e -
ren te e ho nes to, ca paz de olhar o ama nhã de ma ne i ra 
des pren di da e a fa vor do de sen vol vi men to hu ma no e
am bi en tal. Sem dú vi da al gu ma, a sua pas sa gem no
Se na do Fe de ral re a fir ma a pos si bi li da de de se fa zer
po lí ti ca de cen te men te, co e ren te men te, a pos si bi li da -
de da cons tru ção de um mun do me lhor, de um novo
ama nhe cer para o nos so País. O que fica de mais im -
por tan te ao lon go de sua pas sa gem pelo Se na do Fe -
de ral é o elo que ten tou es ta be le cer com a ju ven tu de,
mos tran do que ela em que se ape gar. V. Exa vi su a li -
zou um ho ri zon te a com par ti lhar com as fu tu ras ge ra -
ções e a pos si bi li da de de cons tru ção de um país di fe -
ren te, ver da de i ro, onde ma tar, men tir, rou bar não se -
jam man da men tos ace i tos por aque les que vi vem em
so ci e da de. Um país onde a idéia de ser fa ná ti co pela
ver da de ou de es que cê-la não seja o ele men to fun da -
men tal, mas, sim, a ra zão, a co e rên cia, o equi lí brio do 
ho mem como al guém que pode vi ver uma idéia de fe -
li ci da de em sua pas sa gem pelo nos so pla ne ta. Ima gi -
no que V. Exª ga nha do Bra sil, ao de i xar o man da to,
um ”mu i to obri ga do“ e o de se jo de re tor no, no fu tu ro,
às Ca sas Le gis la ti vas do Bra sil. V. Exª é um con du tor
da po lí ti ca de sa ú de para este País, para o nos so
Esta do. É o que mais es pe ro. Acre di to, tam bém, que
as mu lhe res te rão mu i ta ale gria no re en con tro com
V. Exª, gi ne co lo gis ta e obs te tra, e, sem dú vi da al gu -
ma, os be bês, quan do olha rem o mun do pela pri me i ra 
vez, ve rão em V. Exª um pro fis si o nal de qua li fi ca ção e
ele va da per so na li da de mé di ca, que os aco lhe rá com
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ca ri nho e res pe i to, con fir man do o sen ti do da sua pro -
fis são. Mu i to obri ga do e mu i to êxi to.

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) – Se -
na dor Tião Vi a na, gran de ami go, agra de ço esse apar -
te na cer te za de que a pro xi mi da de do nos so ideá rio é 
mu i to gran de. A for ma como V. Exª atua no Par la men -
to bra si le i ro ser ve como uma di re triz para nós to dos
aqui ou em qual quer ou tra Casa Le gis la ti va. Mu i to
obri ga do.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor
Jú lio Edu ar do, de i xo tam bém o meu de po i men to da
ex ce len te im pres são que V. Exª ca u sou a to dos nós
nas in ter ven ções fe i tas du ran te esse cur to pe río do
em que subs ti tu iu a Se na do ra Ma ri na Sil va. Árdua
mis são, gran de res pon sa bi li da de, que V. Exª cum priu
mu i to bem. Qu e ro de i xar aqui re gis tra da a mi nha ad -
mi ra ção. V. Exª, em to dos os mo men tos, re ve lou sen -
so de res pon sa bi li da de da re pre sen ta ção e in te res se
pe las co i sas do seu Esta do e do nos so País e ain da
uma in de pen dên cia mu i to gran de em re la ção a com -
pro me ti men tos me no res de na tu re za po lí ti ca. Enfim,
V. Exa de i xou em to dos nós uma sen sa ção de eno bre -
ci men to da Casa. Dito isso que ex pres sa efe ti va men -
te um sen ti men to meu, e acre di to que seja de toda a
Casa, res ta es pe rar que V. Exª ain da nos brin de com
seu re tor no a esta Casa o mais bre ve pos sí vel, para
con ti nu ar co la bo ran do com as ca u sas de in te res se do 
povo bra si le i ro e do seu Esta do.

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) – Se -
na dor Sa tur ni no Bra ga, o meu agra de ci men to a suas
pa la vras é imen so, até por que, an tes de ter o pra zer
de re pre sen tar o Esta do do Acre, vivi po li ti ca men te o
nos so Rio de Ja ne i ro, e a mi nha ad mi ra ção por V. Exa

é an te ri or a tudo isso. Agra de ço a V. Exa pe las pa la -
vras, por que sei da con sis tên cia e da ex pe riên cia que, 
cer ta men te, re u ni das com a bon da de, o fi ze ram pro -
fe rir. Mu i to obri ga do.

Dos três te mas que gos ta ria de ci tar, o pri me i ro
de les é aque le que fi gu ra no topo da agen da de pre o -
cu pa ções de meu par ti do, de am bi en ta lis tas em ge ral
e de go ver nan tes cons ci en tes em todo o mun do: as
ame a ças de es cas sez de água e os ris cos de po lu i -
ção que atin gem os de pó si tos dis po ní ve is, es pe ci al -
men te para abas te ci men to hu ma no. No Bra sil, esse
pro ble ma tem sido ob je to de in ten sas ne go ci a ções,
prin ci pal men te na úl ti ma dé ca da, re sul tan do na Lei

da Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos e na lei que 
cri ou a Agên cia Na ci o nal de Águas.

Mas ain da res tam pon tos im por tan tes a se rem
re gu la dos, pon tos que ge ram con fli tos de en ten di -
men to e pre ju í zo pú bli co. É o caso dos aqüí fe ros que
ul tra pas sam os ter ri tó ri os dos Esta dos e en vol vem
águas sub ter râ ne as. Para avan çar nes sa ma té ria,
apre sen tei pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, aca -
tan do su ges tões da área téc ni ca do Mi nis té rio Pú bli co 
Fe de ral, com o ob je ti vo de eli mi nar dú vi das quan to à
ti tu la ri da de des sas águas, de fi nin do-as como de do -
mí nio da União. A mu dan ça tra rá ma i or se gu ran ça ju -
rí di ca e res pon sa bi li da de ad mi nis tra ti va ao ge ren ci a -
men to dos re cur sos hí dri cos e à ou tor ga de di re i tos
so bre águas sub ter râ ne as. Essa é uma con tri bu i ção
que te nho a hon ra de de i xar em trâ mi te no Le gis la ti vo
e que aqui será, es tou cer to, mu i to en ri que ci da pela
dis cus são téc ni ca e po lí ti ca da qual con ti nu a rei par ti -
ci pan do como ci da dão e mi li tan te.

O se gun do tema é o da pró pria Ama zô nia e, em
es pe ci al, do Acre, que pro cu rei man ter em des ta que
nes te ple ná rio e nas co mis sões. Evi den ci ei não ape -
nas pro ble mas, mas so bre tu do as so lu ções que
emer gem da im por tan te fase de tran si ção que for ças
res pon sá ve is da re gião pro cu ram di re ci o nar para um
fu tu ro sus ten tá vel, de eco no mia in te li gen te e, cer ta -
men te, um de sen vol vi men to so ci al e am bi en tal men te
jus to. Nes se sen ti do, re a fir mo o pa pel das en ti da des
re pre sen ta ti vas da so ci e da de ci vil, de se to res do Go -
ver no Fe de ral (a exem plo do Mi nis té rio do Meio Ambi -
en te), de go ver nos es ta du a is como o do Acre e do
Ama pá, de pre fe i tu ras de ca pi ta is como Be lém e de
pe que nos mu ni cí pi os, que for mam uma rede de es -
for ços para pro por al ter na ti vas re al men te ama zô ni -
cas, por que ide a li za das no co nhe ci men to téc ni co e
ci en tí fi co da na tu re za, no res pe i to à po pu la ção lo cal e 
sua sa be do ria, no me lhor uso da so li da ri e da de glo bal
e na con vic ção de que há vida e es pe ran ça fora dos
mo de los tra di ci o na is pre da do res e ex clu den tes.

O ter ce i ro tema que nes se pe río do mo bi li zou
inú me ras re u niões e se mi ná ri os dos qua is par ti ci pei
re pre sen tan do o Se na do e o Acre foi o das mu dan ças
cli má ti cas glo ba is. Impor ta aten tar para suas in te ra -
ções com os mo de los de pro du ção e con su mo do mi -
nan tes no mun do e tam bém com a ne ces sá ria pro te -
ção da bi o di ver si da de e da pró pria in te gri da de do Pla -
ne ta, ame a ça da por des con tro les ar ti fi ci al men te pro -
du zi dos pelo ex ces so de po lu i ção.

Estar di re ta men te in se ri do nes sas ne go ci a ções
e ro da das téc ni cas foi, para mim, um fa tor de cres ci -
men to pes so al e po lí ti co. Re for çou-me a cer te za de
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que, na si tu a ção de gra ve e pro gres si va que bra do
equi lí brio am bi en tal pela qual pas sa o Pla ne ta, a mais 
in gen te ame a ça não é eco ló gi ca, é a re sis tên cia do
po der po lí ti co, in sen sí vel, a agir para além dos in te -
res ses par ti cu la ris tas, ga nan ci o sos e mes qui nhos.
Mais im por tan te para o mun do do que a ca pa ci da de
tec no ló gi ca para res pon der aos de sa fi os e ame a ças
que os pró pri os se res hu ma nos cri a ram é a ca pa ci da -
de de cada um de nós re pre sen ta dos e re pre sen tan -
tes de mu dar a po lí ti ca, ti rá-la do jul go das ra zões
eco nô mi cas que cos tu mam pri vi le gi ar tão pou cos e
co lo cá-la sob a égi de da éti ca e dos va lo res hu ma nos.

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

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Qu e -
ro cum pri men tar o Se na dor Jú lio Edu ar do pela sua in -
ten sa par ti ci pa ção nes ses me ses em que subs ti tu iu e
mu i to hon rou a ca de i ra do Se na do da Se na do ra Ma ri -
na Sil va, uma das me lho res sur pre sas da his tó ria do
Se na do Fe de ral, pos to que a re fe ri da Se na do ra tem
de mons tra do aqui como é pos sí vel tra zer o co nhe ci -
men to da flo res ta, das co i sas da Ama zô nia e do Acre,
de fen den do tão bem o sen ti men to da ci da da nia e,
nas suas pa la vras, da ”flo res ta nia“. Ao subs ti tu ir a Se -
na do ra Ma ri na Sil va, du ran te o pe río do em que S. Exª
pre ci sou cu i dar da sa ú de, re pre sen tan do o Par ti do
Ver de pela pri me i ra vez aqui no Se na do, V. Exª sou be
hon rar mu i to bem sua mis são. Como mem bro do Par -
ti do dos Tra ba lha do res, gos ta ria de di zer que te nho
gran de afi ni da de com o Par ti do Ver de e com sua pos -
tu ra de de fe sa da Ama zô nia, das flo res tas, dos man -
gue za is. O PV de fen de o di re i to à ci da da nia e a pre -
ser va ção do am bi en te in te i ro, como nos fala Le o nar -
do Boff. V. Exª nos trou xe um gran de co nhe ci men to,
in clu si ve como mé di co, com pa nhe i ro do Se na dor
Tião Vi a na, que é um ba ta lha dor na área da sa ú de, e
res sal tou sua con di ção de mé di co es pe ci a lis ta no
nas cimen to dos no vos se res. Qu e ro di zer que o ou -
tro re pre sen tan te do Par ti do Ver de no Con gres so
Na ci o nal, o De pu ta do Fernan do Ga be i ra, é uma das
pes so as com quem te nho a ma i or afi ni da de. Mu i tas
ve zes par ti ci pei, jun ta men te com o De pu ta do Fer nan -
do Ga be i ra, de ações em de fe sa da ci da da nia, da de -
mo cra cia e de uma me lhor qua li da de de vida, como
os mem bros do Par ti do Ver de cos tu mam de fen der.
Qu e ro tam bém cum pri men tar e sa u dar o cres ci men to 
do Par ti do Ver de em todo o Bra sil nas úl ti mas ele i -
ções mu ni ci pa is. Mu i to obri ga do por sua co la bo ra ção
jun to ao Se na do Fe de ral. 

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) –
Ilus tre Se na dor Edu ar do Su plicy, agra de cen do de co -
ra ção o seu apar te, que ro sa li en tar que es sas con si -
de ra ções, vin das de uma pes soa de ta ma nha ba ga -
gem po lí ti co-cultural, mu i to me hon ram e cer ta men te
ser vi rão de es tí mu lo para con ti nu ar mos, com vá ri as
for mas de par ce ria, a ca mi nhar jun tos em di re ção a
uma so ci e da de mais jus ta, em que to dos acre di ta mos.

Mu i to obri ga do.

Essas con si de ra ções vêm a pro pó si to de re fle -
xão que me ocu pa nos úl ti mos dias a res pe i to do sen -
ti do pro pri a men te po lí ti co de mi nha ex pe riên cia no
Se na do: aque le que diz res pe i to à ob ser va ção e à vi -
vên cia como par te das múl ti plas fun ções e res pon sa -
bi li da des do Po der Le gis la ti vo para com a Na ção e
cada um de seus ci da dãos. Em pri me i ro lu gar, afir mo
que nes ses 120 dias cres ce ram meu res pe i to e ad mi -
ra ção por aque les que aqui tra ba lham – par la men ta -
res, téc ni cos e fun ci o ná ri os – e tra ba lham mu i to, para
dar con ta de uma agen da mó vel, sem pre cres cen te,
ao sa bor dos ra da res so ci a is, cul tu ra is e eco nô mi cos,
no po der da Re pú bli ca mais ex pos to, mais trans ver -
sal, mais aber to.

Vi-me da am pla pers pec ti va na ci o nal que nos
tira de nos sas ci da des, rios, al de i as e mos tra que efe -
ti va men te exis te um Bra sil de te i as e ra mi fi ca ções
nem sem pre cla ras, nem sem pre bem en ten di das,
mas for tes e ines ca pá ve is, por mais que que i ra mos
cu i dar do nos so pe da ço ou acre di tar que ele é um
mun do à par te. Aqui, sen ti-me um ins tru men to de so -
lu ções ges ta das no de ba te, um elo pos sí vel de in te -
gra ção ple na da di ver si da de. E tam bém cons ta tei, de
um pos to pri vi le gi a do, por que den tro do co ra ção do
en ge nho po lí ti co bra si le i ro, quão dra ma ti ca men te é
aque la mu dan ça éti ca, me to do ló gi ca e con ce i tu al na
po lí ti ca de que tra ta va há pou co. Re fi ro-me ao pro ces -
so, em cur so, de es co lha dos no vos di ri gen tes do
Con gres so, os Pre si den tes da Câ ma ra dos De pu ta -
dos e do Se na do Fe de ral. Não que ro me alon gar em
con si de ra ções a res pe i to, mas cito ar ti go de Elio Gas -
pa ri, que li na Fo lha de S.Pa u lo, sob o tí tu lo ”Jef fer -
son Pé res é pe ri go so. É um ho mem de cen te“, do qual
so li ci to trans cri ção nos Ana is des ta Casa.

Iden ti fi co-me com a ar gu men ta ção do ar ti go e
vejo nela o cer ne das re fle xões mais ge ra is que levo
co mi go para o Acre e para mi nha prá ti ca po lí ti ca co ti -
di a na. Levo agu da a cons ciên cia de que a mu dan ça já 
está em cur so, mas pe las mãos da so ci e da de, vi sí vel
na exi gên cia éti ca que fi cou cla ra nas úl ti mas ele i -
ções, no peso e na con sis tên cia do tra ba lho mos tra do 
por en ti da des or ga ni za das no Fó rum So ci al Mun di al
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de Por to Ale gre e em tan tos ou tros si na is, como a vin -
da de três Par la men ta res do Par ti do Ver de da Su í ça
para par ti ci par do Fó rum em Por to Ale gre, aos qua is
mu i tos da que les que se con si de ram pro fis si o na is da
po lí ti ca pre fe rem fa zer ou vi dos sur dos, olhos ce gos e
co ra ção mor to.

Gran de en ga no! O po der for mal pa re ce só li do,
mas ten de a ig no rar quan do o for mi gue i ro que lhe
está sob os pés co me ça a se me xer em ou tra di re ção
e a ca var o enor me bu ra co no qual o so ter ra rá. A di re -
ção em que as for mi gui nhas da so ci e da de bra si le i ra
ca mi nham hoje é o de uma mu dan ça es tru tu ral da
ação po lí ti ca, que não só tem a ver com a for ma ção
de no vas re des de to ma da de de ci são e no vos fo ros
de le gi ti mi da de da ação pú bli ca, como tem a ver com
a exi gên cia de no vos per fis para os pos tos de re pre -
sen ta ção do sis te ma de mo crá ti co.

Por isso, é tão opor tu no o ar ti go de Gas pa ri, do
qual que ro ci tar o se guin te tre cho ini ci al: ”O Go ver no
não ad mi te a pos si bi li da de de uma vi tó ria de Pé res.
Não a ad mi te por que ele é o can di da to da Opo si ção.
Pena. O Pla nal to está mo bi li za do con tra a de cên cia. A 
fi gu ra mi ú da, me ti cu lo sa e seca do Se na dor ama zo -
nen se tem essa úni ca ca rac te rís ti ca. É um ho mem
de cen te.“ E de mi nha la vra qua li fi ca do com pe ten te e
pre pa ra do.

E mais adi an te, à gui sa de con clu são: ”(...) a teia 
de in te res ses que equi li bra a ali an ça go ver nis ta che -
gou a tal de ca dên cia que a cada re men do cor res pon -
de nova go te i ra. Ha ven do um can di da to de opo si ção
com a mar ca da de cên cia, o Pre si den te da Re pú bli ca
rea giu a uma ação do PFL ame a çan do de mi tir pes -
so as que o Par ti do in di cou. Se Fer nan do Hen ri que as 
no me ou por que eram com pe ten tes, não pode de mi -
ti-las por vin gan ça. Se as no me ou acre di tan do que
eram com pe ten tes, e elas se re ve la ram inep tas, já de -
ve ria tê-las de mi ti do há mu i to tem po.

O Go ver no pode fi car tran qüi lo, as chan ces de
Jef fer son Pé res vir a ser ele i to Pre si den te do Se na do
são pra ti ca men te nu las. Ago ra, a ali an ça go ver nis ta
não tem por que te mer esse ho mem de cen te, mas
deve se lem brar que em 2002 terá de ba ter a por ta da
chol dra para pe dir os vo tos“.

Esse é o tex to de Elio Gas pa ri.
Des peço-me do Se na do, mas não da po lí ti ca do

co ti di a no, das ruas, dos ide a is do meu Par ti do, da leal -
da de à mi nha cons ciên cia. Vol to trans for ma do pela
ex pe riên cia das li ções que aqui re ce bi, or gu lho so de
ter aqui, pela pri me i ra vez, re pre sen ta do o Par ti do
Ver de e ter reva li da do em mim e em mu i tos com pa nhe i -
ros a cer te za dos ru mos que nos so ideá rio apon ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, agra de ço
o apo io de to dos e a com pre en são mu i tas ve zes ne -
ces sá ria para aju dar esse “ver de” Se na dor a en ten der 
os me an dros do Con gres so. Pa ra fra se an do mote mu -
i to em voga en tre os am bi en ta lis tas há mu i tos anos,
que di zia ”seja ma du ro, de fen da o ver de“, eu digo: es -
tou ma du ro, con ti nuo cada vez mais ver de.

Agra de ço a to dos, Se na do ras e Se na do res, a
aco lhi da ca ri nho sa que aqui tive. 

O pri vi le gi a do e den so apren di za do e a opor tu -
ni da de de, como ci da dão bra si le i ro, vi ver a ex ce lên cia 
da con di ção de re a li za ção nes ta mag na Casa le gis la -
ti va me re ves te do dever de tes te mu nhar para a so ci e -
da de bra si le i ra o rit mo in ten so e pro lon ga do de traba -
lho no Se na do Fe de ral, que, pro du ti vo e con sis ten -
te, hon ra o pa pel de re pre senta ção dos Esta dos bra -
si le i ros.

O Par ti do Ver de, na pri me i ra pas sa gem por esta 
Casa, agra de ce o es pa ço ofe re ci do pe los ilus tres Se -
na do res e o res pe i to à sua atu a ção en quan to Par ti do.
Além dis so, com a vol ta da no bre Se na do ra Ma ri na
Sil va, sen te-se re pre sen ta do e con ti nua à dis po si ção
do Par la men to.

A per pe tu a ção do su ces so dos re pre sen tan tes
da Fe de ra ção é o de se jo do ci da dão bra si le i ro Jú lio
Edu ar do e o do seu Par ti do. Eter na men te gra to pela
opor tu ni da de des sa mag ni tu de, des pe ço-me des ta
tri bu na com os agra de ci men tos já pro fe ri dos.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª per -
mi te-me um apar te?

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) –
Con ce do, com pra zer e hon ra, o apar te ao Se na dor
Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor Jú -
lio Edu ar do, vim do meu ga bi ne te para ex pres sar a V.
Exª mi nha sa tis fa ção com nos so con ví vio, meu pra zer 
em tro car idéi as com V. Exª Ma ni fes to mi nha ad mi ra -
ção por ver com que es pí ri to, ta len to e amor V. Exª
ocupou a tri bu na do Se na do em de fe sa dos seus
ide a is, em de fe sa do seu Esta do, o Acre. De se jo-lhe
mu i ta fe li ci da de. V. Exª bem re pre sen tou seu Esta do
nes ta Casa. Vá ri as ve zes ouvi aten ta men te seus pro -
nun ci a men tos, to dos eles co e ren tes e vol ta dos para o 
bem co mum. Isso é mu i to im por tan te, Se na dor Jú lio
Edu ar do. V. Exª vai de i xar um va zio aqui. Qu e ria di -
zer-lhe que esse con ví vio foi mu i to agra dá vel. Não só
eu mas tam bém os seus Co le gas e o Se na do da
Re pú bli ca vão lem brar-se com ca ri nho da sua
pas sa gem pelo Se na do. V. Exª cum priu com bri -
lhan tis mo o seu man da to. Assu miu no lu gar da
Se na do ra Ma ri na Sil va, que ago ra re tor na rá. Po -
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de mos di zer que S. Exª é efi ci en te e V. Exª. tam -
bém o é. No dia em que S. Exª ti ver que se au sen -
tar no va men te, o Esta do do Acre não per de rá
nada, por que V. Exª está à al tu ra da de fe sa dos in -
te resses da que le Esta do. Um abra ço.

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) –
Agra de ço, emo ci o na do, a sua de cla ra ção, que, é cla -
ro, vem re ves ti da de toda bon da de já re co nhe ci da,
mas ser ve como es tí mu lo para que eu sem pre pos sa
con tri bu ir, de al gu ma for ma, com os de ba tes, mes mo
que em po si ções di fe ren tes, po rém sem pre ten tan do
ele var a dis cus são.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) –
Gos ta ria de con tar com a bon da de do Pre si den te,
para ou vir o Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Emi nen -
te Se na dor Jú lio Edu ar do, em pou quís si mas pa la -
vras, gos ta ria de cum pri men tar V. Exª e, so bre tu do,
o Esta do do Acre. V. Exª se de sin cum biu como pou -
cos da sua mis são de subs ti tu ir a emi nen te Se na do -
ra Ma ri na Sil va e re pre sen tar aque le gran di o so
Esta do da Fe de ra ção bra si le i ra. Per mi ta-me ape nas
di zer que es ta mos aqui, nes te mo men to, en tre a
cruz e a es pa da: de um lado, sa tis fe i tos com o re tor -
no da emi nen te Se na do ra Ma ri na Sil va; de ou tro,
mu i to tris tes com o re gres so de V. Exª ao seu con -
sul tó rio no Esta do do Acre.

O SR. JÚLIO EDUARDO (Blo co/PV – AC) –
Sou-lhe mu i to gra to pelo ca ri nho ex pres so em tão
bon do sas pa la vras. De acor do com o que pen sa o
Par ti do Ver de, tam bém no dia-a-dia do con sul tó rio,
es ta re mos con tri bu in do po li ti ca men te com a so ci e da -
de. Te nho cer te za de que, en ri que ci do de par ti ci pa -
ções, ex pe riên ci as e tro ca de idéi as com uma pes soa
de sua en ver ga du ra, vol ta rei mais en gran de ci do à mi -
nha atu a ção pro fis si o nal.

Rei tero os agra de ci men tos a to dos. Nada dis -
so te ria acon te ci do da for ma dis tin ta como vi ven ci -
ei se não ti ves se sido pos sí vel con tar com a qua li -
da de da as ses so ria do ga bi ne te com que fui pre -
sen te a do e, evi den te men te, com a com pre en são
ami ga de to dos os Srs. Se na do res, es pe ci al men te
do meu sem pre par ce i ro, Se na dor Tião Vi a na, e da 
mi nha com pe ten te e ma ra vi lho sa Lí der, Se na do ra
Helo i sa He le na.

Agra de ço à Ban ca da do Acre, ao De pu ta do Fe -
de ral Mar cos Afon so, que mu i to me au xi li ou a hon rar

o nos so que ri do Acre nes ta Casa, pois pude ab sor ver
um pou co da sua gran de ex pe riên cia.

Re i te ro que es tou mu i to gra to por ter po di do
par ti ci par des ta Casa.

Era o que ti nha a di zer.

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

Elio Gas pa ri

Jef fer son Pé res é pe ri go so. É um ho mem de cen te

Há dois can di da tos à pre si dên cia do Se na do: Ja der Bar ba -
lho e Jef fer son Pé res. O go ver no não ad mi te a pos si bi li da de de
uma vi tó ria de Pé res. Não ad mi te por que ele é o can di da to da
opo si ção. Pena. O Pla nal to está mo bi li za do con tra a de cên cia. A
fi gu ra mi ú da, me ti cu lo sa e seca do se na dor ama zo nen se tem
essa úni ca ca rac te rís ti ca. É um ho mem de cen te. 

Aos 68 anos, é ave rara. Não há um úni co fun ci o ná rio no
go ver no fe de ral no me a do a seu pe di do. Re cu sa-se a en dos sar
até mes mo in di ca ções da ban ca da. (Bem que po de ria ter evi ta do
a no me a ção de uma cu nha da para seu ga bi ne te.) Vi veu como
pro fes sor de eco no mia da Uni ver si da de Fe de ral do Ama zo nas.
Tem mais de 35 anos de ser vi ço, re cu sa-se a re que rer apo sen ta -
do ria. De fen de a po lí ti ca eco nô mi ca do go ver no com mais ar dor
que a ma i o ria do Mi nis té rio de FFHH. Sus ten ta que o pre si den te
do Ban co Cen tral deve ter man da to, pro gra ma e me tas. Em 1997, 
re la tan do as con tas do go ver no, de mons trou que ele ha via re du -
zi do os gas tos na área so ci al. Re bar bou os do ces pe di dos para
re ti rar suas res tri ções. 

Per so na gem an ti cli má ti co, é ca paz de par ti ci par da sa ba ti -
na de um pre si den te do Ban co Cen tral di zen do que aque la ses -
são de per gun tas e res pos tas era um te a tro pra ti ca men te inú til:
“O Se na do fin ge que tem po de res e que par ti ci pa do pro ces so
quan do pode mu i to pou co e par ti ci pa qua se nada.” Foi no me a do
para a co mis são es pe ci al que tra tou do caso Edu ar do Jor ge e
avi sou: “Isto aqui não vai dar em nada, por fal ta de ins tru men tos
le ga is”. Deu em nada. 

Po de-se ver a mar ca da de cên cia de Pé res nas co i sas que 
aju dou a fa zer fun ci o nar. Tra ba lhou para re gu la men tar os pla nos
de sa ú de e de fen deu a en tra da de em pre sas es tran ge i ras no
mer ca do. Apo i ou a pro i bi ção da pro pa gan da do ta ba co e pro pôs
que ela fos se es ten di da ao ál co ol. Vi si ta do pela tur ma das cer ve -
ja ri as, foi a pú bli co: “A pres são da in dús tria da be bi da é ma i or
que a dos fa bri can tes de ci gar ro.” Re la tou o tra ba lho da co mis são 
que pe diu a cas sa ção do man da to de Luiz Este vão. Foi dele a ini -
ci a ti va de ob ter do Se na do a re pre en são dos se na do res Anto nio
Car los Ma ga lhães e Ja der Bar ba lho pe los ba te-bocas que pro du -
zi ram no ple ná rio. 

Para o Pla nal to e para a co li ga ção go ver nis ta, Jef fer son
Pé res não pode pre si dir o Se na do por que é de opo si ção. Esse
ar gu men to é for te, mas até ago ra os dou to res do go ver no só con -
se gui ram pro du zir Ja der Bar ba lho. Vale lem brar que a base de
sus ten ta ção po lí ti ca da di ta du ra che gou a um im pas se quan do o
me lhor can di da to que con se guiu pro du zir cha mou-se Pa u lo Ma -
luf. Gra ças a isso deu-se o mi la gre de Tan cre do Ne ves. Como
lem bra o se na dor Ro ber to Fre i re: “O que está acon te cen do hoje
em Bra sí lia é a mar cha da in sen sa tez.” 
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Jef fer son Pé res está na opo si ção, não é de opo si ção.
Dis tan ci ou-se do go ver no por de cên cia. Co me çou a fa zer po lí ti -
ca nos anos 50 e foi can di da to a ve re a dor em Ma na us, com o
apo io ve la do do Par ti do Co mu nis ta. Qu an do veio a di ta du ra, re -
tra iu-se. A ma ne i ra como con ta isso é um bom re tra to de sua
per so na li da de: 

“Eu não ti nha vo ca ção para he rói. Fi quei com medo de
per der o meu em pre go na uni ver si da de e aban do nei qual quer mi -
li tân cia po lí ti ca.” 

Péres re e mer giu em 1988, fi li an do-se ao PSDB, que fa -
zia opo si ção à po lí ti ca úmi da do mo ru bi xa ba Gil ber to Mes tri -
nho. Foi um caso raro de ve re a dor que foi para o Se na do sem
es ca la na Câ ma ra. De i xou o par ti do em 1999, de po is que os
tu ca nos ali a ram-se ao go ver na dor Ama zo ni no Men des, her de i -
ro de Mes tri nho em tro ca dos vo tos para a apro va ção da emen -
da da re e le i ção. Saiu do PSDB to ca do pela mes ma de cên cia
que le vou Má rio Co vas e FFHH a sa í rem do PMDB de Ores tes
Qu ér cia. 

O PFL po de rá cri ar uma al ter na ti va a Ja der Bar ba lho
achan do um novo can di da to em ou tro par ti do. Pa re ce co i sa fá cil,
mas a teia de in te res ses que equi li bra a ali an ça go ver nis ta che -
gou a tal de ca dên cia que a cada re men do cor res pon de nova go -
te i ra. 

Ha ven do um can di da to de opo si ção com a mar ca da de -
cên cia, o pre si den te da Re pú bli ca re a giu a um chi li que do
PFL ame a çan do de mi tir as pes so as que o par ti do in di cou. Se
FFHH as no me ou por que eram com pe ten tes, não pode de mi -
ti-las por vin gan ça. Se as no me ou achan do que eram com pe -
ten tes e elas se re ve la ram inep tas, já de ve ria tê-las de mi ti do
há muito tem po. 

O go ver no pode fi car tran qüi lo. As chan ces de Jef fer son
Pé res vir a ser ele i to pre si den te do Se na do são pra ti ca men te nu -
las. A ali an ça go ver nis ta não tem por que te mer esse ho mem de -
cen te, mas de ve-se lem brar que em 2002 terá que ba ter à por ta
da chol dra para pe dir-lhe vo tos. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Jú lio Cam -
pos o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Edu ar do Su plicy, Su plen te de
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – A Pre -
si dên cia do Se na do se con gra tu la com o Se na dor Jú -
lio Edu ar do pelo ex cep ci o nal tra ba lho que aqui re a li -
zou du ran te o tem po em que subs ti tu iu a Se na do ra
Ma ri na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – So bre 
a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 6, DE 2001

Com ful cro no art. 397, in ci so I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce -
lên cia a con vo ca ção do Se nhor Mi nis tro das Re la -
ções Exte ri o res, Cel so La fer, para, pe ran te o Ple ná rio
des ta Casa, pres tar es cla re ci men tos so bre o em bar -

go co mer ci al ca na den se à car ne bo vi na bra si le i ra,
me di da se gui da pelo Mé xi co e Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, bem como so bre o im pas se en tre Bra sil e
Ca na dá, en vol ven do sub sí di os do go ver no ca na den -
se ao se tor de avi a ção.

Sala das Ses sões, 5 de fe ve re i ro de 2001. – Se -
na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – O re -
que ri men to lido será pu bli ca do e in clu í do em Ordem
do Dia opor tu na men te, nos ter mos do art. 255, in ci so
II, alí nea ”c”, item 9 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta ria, ini -
ci al men te, de enal te cer o re que ri men to re -
cém-apresentado pelo emi nen te Se na dor Pa u lo Har -
tung.

Gos ta ria de fa zer al gu mas con si de ra ções a res -
pe i to des sas re ta li a ções do Ca na dá em re la ção à car -
ne bra si le i ra. Faz-me lem brar, Sr. Pre si den te, a fa mo -
sa fá bu la de La Fon ta i ne, Lu pus et Agnus – O Lobo e
o Cor de i ro –, em que o lobo, com von ta de de de vo rar
o cor de i ro que be bia a água à ju san te ao lobo, diz que
o cor de i ro es ta va su jando a sua água, ao que o cor de -
i ro res pon deu: “Como pos so es tar tur van do a água se 
elas cor rem de ti para os meus go les?”

Sr. Pre si den te, é isso que está ocor ren do hoje
na glo ba li za ção. O Bra sil – isso já foi de can ta do aqui
prin ci pal men te na tar de de hoje – está en vi dan do to -
dos os es for ços para se li vrar das epi zo o ti as, so bre tu -
do da fe bre af to sa. O meu Esta do, o To can tins, re cen -
te men te, re ce beu a láu rea, o cer ti fi ca do de ser já um
Esta do li vre de fe bre af to sa com va ci na ção, pelo tra -
ba lho de sen vol vi do pelo Go ver no do Esta do atra vés
das suas di ver sas ins tân ci as e so bre tu do pe los pe cu -
a ris tas que que rem ver o Bra sil sen do o ma i or ex por -
ta dor de car ne do mun do já que o Bra sil pos sui o ma i -
or re ba nho de gado co mer ci al do pla ne ta. Qu an do es -
ta mos en ce tan do to dos os nos sos es for ços para nos
ver mos li vres de al gu mas zo o no ses, so fre mos essa
re ta li a ção. No mes mo ca mi nho se guem os Esta dos
Uni dos e o Mé xi co, in te gran tes do Naf ta, o gran de
gru po eco nô mi co que en vol ve es ses três pa í ses. Por -
tan to, meus apla u sos ao re que ri men to do emi nen te
Se na dor Pa u lo Har tung.

Sr. Pre si den te, te nho cer te za de que o Mi nis tro
Cel so La fer terá mu i to tra ba lho para di ri mir to das as
ques tões re la ti vas a es ses bo i co tes no âm bi to da
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio. Co nhe ce mos o
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prin ci pal mo ti vo des se pro ble ma, ape sar de as nos -
sas au to ri da des di plo má ti cas pro cu ra rem mi ni mi -
zá-lo, mes mo por que são di plo ma tas. No en tan to, sa -
be mos que as re ta li a ções têm a sua ma ne i ra, ou seja, 
têm o seu vín cu lo com a ques tão do de sen vol vi men to
da tec no lo gia bra si le i ra, so bre tu do na área da avi a -
ção de pas sa ge i ros para vôos re gi o na is.

Por tan to, ini cio o meu dis cur so cum pri men tan do 
o Se na dor Pa u lo Har tung e to dos aque les que aqui
tra ta ram des se as sun to e que cer ta men te ha ve rão de
tra tá-lo ain da.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, que ro as so ci ar-me ao seu co -
men tá rio e à sua so li da ri e da de à ini ci a ti va do Se na -
dor Pa u lo Har tung. Te mos de es tar jun tos nes sa luta 
da Na ção bra si le i ra e do povo bra si le i ro. É evi den te
que há um pro pó si to nis so tudo: le var-nos de jo e lhos 
a ace i tar a im po si ção da Asso ci a ção com a Alca,
en fim, le var a nos sa eco no mia a um es tá gio de des -
tru i ção que se ria im pen sá vel há al gum tem po. Não
foi se quer le van ta da qual quer sus pe i ta acer ca des sa 
mo lés tia da vaca lou ca no Bra sil. Os atos de res pos -
ta que o Bra sil tem dado a es sas do en ças em nos so 
gado têm sido re co nhe ci dos por en ti da des eu ro péi -
as ab so lu ta men te ri go ro sas. Isso é um mero pre tex -
to para gar ro te ar um pou co mais a nos sa eco no mia
e a nos sa ca pa ci da de de ex por ta ção e ele var a nos -
sa de pen dên cia aos nos sos ca pi ta is in ter na ci o na is,
le van do o Bra sil a uma po si ção de sub mis são. Espe -
ra mos que o Sr. Mi nis tro Cel so La fer, como dis se V.
Exª, te nha com pe tên cia para re a gir. O Ita ma raty tem 
uma tra di ção de ne go ci a ção re co nhe ci da his to ri ca -
men te no mun do todo, ou seja, dis põe de ca pa ci da -
de. Infe liz men te, o re fe ri do ór gão tem es ta do in fe liz -
men te co arc ta do na sua ação pe las au to ri da des fa -
zen dá ri as do Bra sil, que pre ten dem im por à Na ção
um bom com por ta men to em re la ção às exi gên ci as
do sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal. Mas to dos nós,
Se na do res, de ve mos nos jun tar e unir as nos sas vo -
zes à do Sr. Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res do
Bra sil, à do Mi nis tro da Agri cul tu ra, que está lá lu -
tan do, en fim, às vo zes das au to ri da des que de se jam 
de fen der a eco no mia e os in te res ses do Bra sil, ra -
zão pela qual cum pri men to V. Exª pelo pro nun ci a -
men to. Apro ve i to para con cla mar to dos os ilus tres e
no bres co le gas a, jun tos, de fen der mos esta ca u sa,
que exi ge de nós um com por ta men to dig no da con fi -

an ça que o povo bra si le i ro em nós de po si tou. Pa ra -
béns, no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço, emi nen te Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Sei
que a pre o cu pa ção que ex pen do nes te mo men to é de 
to dos nós. O Se na do Fe de ral, por meio de sua Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res e de seu pró prio Ple ná rio, 
cer ta men te ha ve rá de to mar as pro vi dên ci as ne ces -
sá ri as e dará todo o apo io ao emi nen te Chan ce ler
bra si le i ro Cel so La fer.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Ex.ª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço com sa tis fa ção V. Ex.ª.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, eu tam bém que ria, nes te mo -
men to, ex ter nar mi nha so li da ri e da de pelo seu dis -
cur so, pelo seu pon to de vis ta, que é o de to dos nós. 
Essa re ta li a ção con tra pro du tos nos sos, esse lan çar 
no mar uma sus pe i ta para o res to do mun do todo –
ca pa ci da de que têm es pe ci al men te os Esta dos Uni -
dos e o Ca na dá, que são lí de res na eco no mia mun -
di al – vai nos tra zer di fi cul da des por mu i tos e mu i tos 
anos. Foi pro fun da men te la men tá vel, ir res pon sá vel
e hu mi lhan te para nós. Esta re mos jun tos, eu te nho
cer te za, o Se na do Fe de ral, o Go ver no bra si le i ro,
toda a Na ção, para res ta be le cer a dig ni da de e o di -
re i to que te mos de ter, de tro ca, de igual para igual,
es pe ci al men te de pro du tos agrí co las, agro pe cuá ri os. 
Por isso, fe li ci to-o pelo seu pro nun ci a men to hoje, fe i to
com mu i ta fir me za, e, como o Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no, en dos so esse pon to de vis ta de V. Ex.ª, que
é de to dos nós. Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço, emi nen te Se na dor Ma u ro Mi ran da. 

Eu po de ria di zer que a im pren sa bra si le i ra não é 
mu i to dis cre ta. Vá ri os em ba i xa do res afir mam que, no
ex te ri or, o que se ouve nor mal men te são no tí ci as de -
sa i ro sas com re la ção ao nos so País. Cer ta vez, eu es -
ta va na Itá lia e o Emba i xa dor em Roma nos dis se que
sa í ra na te le vi são algo a res pe i to do Bra sil, o caso do
sol da do Ram bo, que ti nha ati ra do e ma ta do uma pes -
soa em São Pa u lo. Mas nin guém ja ma is ou viu fa lar,
de ma ne i ra al gu ma, pela im pren sa na ci o nal so bre a
ques tão da vaca lou ca em nos so País. Sa be mos que
está as so lan do vá ri os pa í ses da Eu ro pa e que não
es tão con su min do car ne. Se ria exa ta men te a opor tu -
ni da de de ex por tar mos o nos so boi ver de, o boi or gâ ni -
co, o nos so boi eco ló gi co cri a do a pas to e, tal vez, o me -
lhor boi do mun do. Mas é por isso que vêm es sas re ta li -
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a ções. Cer ta men te, os ou tros pa í ses que rem se apro -
ve i tar do mo men to da vaca lou ca e im pe dir que o Bra sil
se tor ne o gran de ex por ta dor de car ne do mun do. 

Sr. Pre si den te, gos ta ria ain da de en fo car ou tro
as sun to na tar de de hoje.

So li ci to, des ta tri bu na, a aten ção da egré gia Câ -
ma ra dos De pu ta dos para o Pro je to de Lei do Se na do
nº 586, de 1999, de mi nha au to ria, apro va do em ca rá -
ter ter mi na ti vo pela Co mis são de Assun tos So ci a is
des ta Casa, em re u nião re a li za da no dia 15 de de -
zem bro pró xi mo pas sa do. 

O pro je to, ora sub me ti do à apre ci a ção da que la
Casa le gis la ti va para o exer cí cio de sua fun ção re vi -
so ra das ma té ri as ori gi nal men te dis cu ti das e vo ta das
no Se na do Fe de ral, cu i da de abrir a pos si bi li da de de
mo vi men ta ção da con ta vin cu la da do tra ba lha dor no
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço para aqui si -
ção de mo ra dia pró pria em qual quer sis te ma de fi nan -
ci a men to ha bi ta ci o nal.

Me re cen do o pro je to a apro va ção da co len da
Câ ma ra Ba i xa de nos so Par la men to e a san ção do
Che fe do Exe cu ti vo Fe de ral, o in ci so VII do art. 20 da
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, pas sa rá a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 20. A con ta vin cu la da do tra ba lha -
dor no FGTS po de rá ser mo vi men ta da nas
se guin tes si tu a ções:

..............................................................
VII – li qui da ção ou amor ti za ção ex tra -

or di ná ria do sal do de ve dor do fi nan ci a men to 
imo bi liá rio, con ce di do no âm bi to de qual -
quer sis te ma de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal,
des de que o ad qui ren te não pos sua ou tro
imó vel de sua pro pri e da de, ob ser va das as
con di ções es ta be le ci das pelo Con se lho Cu -
ra dor do FGTS.

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

A al te ra ção le gis la ti va que to mei a ini ci a ti va de
pro por faz-se ne ces sá ria por que, na con for mi da de
da le gis la ção atu al men te vi gen te, o tra ba lha dor só
pode uti li zar o sal do de sua con ta vin cu la da ao
FGTS para aqui si ção de mo ra dia pró pria caso o
imó vel seja fi nan ci a do pelo Sis te ma Fi nan ce i ro da
Ha bi ta ção (SFH) ou obe de cen do às suas con di ções.

A prá ti ca tem de mons tra do, con tu do, ser per ni -
ci o sa essa res tri ção im pos ta pela le gis la ção es pe cí fi -
ca, mor men te em face da di ver si fi ca ção eco nô mi ca
que se tem ob ser va do ao lon go dos úl ti mos anos. Tra -
ta-se, com efe i to, de res tri ção in jus ti fi ca da à li ber da de 

in di vi du al que, ade ma is, acar re ta re per cus sões ne ga -
ti vas so bre o sis te ma eco nô mi co como um todo.

O ob je ti vo fun da men tal da pro po si ção le gis la ti -
va em tela, por tan to, é fa cul tar ao tra ba lha dor vin cu la -
do ao re gi me do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser -
vi ço a li vre uti li za ção do sal do de sua con ta vin cu la da
para ad qui rir a casa pró pria.

Afo ra o evi den te sen ti do de eqüi da de ín si to à
ino va ção le gis la ti va pro pos ta – haja vis ta a ine xis tên -
cia de mo ti vo vá li do a jus ti fi car a li mi ta ção da pos si bi li -
da de de aces so aos re cur sos da con ta vin cu la da à
ade são a um de ter mi na do mo de lo de fi nan ci a men to
–, de ve-se tam bém res sal tar seus sa lu ta res efe i tos
so bre o sis te ma eco nô mi co de um modo ge ral. Evi -
den te men te, am pli an do-se as pos si bi li da des de aqui -
si ção de mo ra dia pe los tra ba lha do res, as se gu -
rar-se-á ma i or di na mis mo para o se tor da cons tru ção
ci vil, si tu a ção que re per cu ti rá pa ra le la men te no au -
men to do ní vel de em pre go.

Não se deve ol vi dar, ain da, a re cen te ins ti tu i ção
do Sis te ma de Fi nan ci a men to Imo bi liá rio, (SFI), cri a -
do em 1997. Le van do-se em con si de ra ção a im plan -
ta ção des se novo sis te ma vol ta do para fi nan ci ar a
aqui si ção da casa pró pria, a al te ra ção le gis la ti va que
pro pus e que tive a hon ra de ver apro va da pelo Se na -
do Fe de ral ad qui re im por tân cia ain da ma i or, na me di -
da em que pro pi cia um in cre men to do mer ca do imo bi -
liá rio, por meio da am pli a ção das pos si bi li da des de
aces so do tra ba lha dor à mo ra dia.

Com efe i to, devo men ci o nar que a ne ces si da de
de eli mi nar a res tri ção cons tan te na le gis la ção do
FGTS atu al men te vi gen te já ha via sido an te ri or men te
per ce bi da. Na le gis la tu ra an te ri or, o en tão Se na dor
Epi tá cio Ca fe te i ra ha via apre sen ta do pro pos ta so bre
essa mes ma ma té ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro ble -
ma ha bi ta ci o nal é, sa be mo-lo to dos, uma das mais
gra ves ques tões so ci a is en fren ta das por nos so país.
A re cen te Cam pa nha da Fra ter ni da de 2000, re a li za da 
pelo Con se lho Na ci o nal de Igre jas Cris tãs e ten do
como tema “Dig ni da de Hu ma na e Paz”, fo ca li zou a re -
a li da de dos mo ra do res de rua como uma das si tu a -
ções li mi te que con fi gu ram gra ve vi o la ção da dig ni da -
de do ser hu ma no.

De fato, o pro ble ma é mu i to sé rio. As pes qui sas
apon tam que o nú me ro de sem-teto vi ven do nas cal -
ça das, pra ças ou vi a du tos, na re gião me tro po li ta na
do Rio de Ja ne i ro, au men tou cer ca de 400% no pe río -
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do en tre 1991 e 1997. Já em São Pa u lo, essa po pu la -
ção cres ceu 17% em ape nas dois anos.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Pois não, no bre Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, não po de ria fi car in di fe ren te ao seu 
pro nun ci a men to de gran de al can ce so ci al. V. Exª fere,
com a ca pa ci da de de sem pre, um pro ble ma so ci al de
ex tre ma gra vi da de para o País e que tem ocu pa do a
aten ção de to dos nós nes ta Casa, que é a ques tão da
mo ra dia, da casa pró pria, mas que tem em V. Exª um
ex po en te. Já por vá ri as ve zes, além de apre sen tar
pro je tos, V. Exª tem aler ta do des ta tri bu na para aqui lo
que deve ser uma con quis ta do tra ba lha dor bra si le i ro,
da que les que não têm teto, seja de uma for ma ou de
ou tra. Um dos pon tos que V. Exª cita é a uti li za ção do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço. Se é um di -
nhe i ro do tra ba lha dor, não há apli ca ção me lhor para
ele do que na ha bi ta ção, do que na sa ú de. V. Exª faz
mu i to bem em sem pre tra zer à con si de ra ção da Casa
esse pro ble ma ha bi ta ci o nal. V. Exª me per mi ta a for ça
da ex pres são, Se na dor Car los Pa tro cí nio: ”quem re -
ce be uma cha ve para en trar numa casa, re ce be a
cha ve da fe li ci da de“. Na úl ti ma sex ta-feira, com pa re ci
a uma ina u gu ra ção na ca pi tal do Esta do de Mato
Gros so do Sul, com o Pre si den te da Ca i xa Eco nô mi -
ca Fe de ral, Dr. Emí lio, e quan do en tre ga ram a cha ve
para uma mo ra do ra, ela dis se: ”Re ce bi a cha ve da fe -
li ci da de, meu Deus. Há quan tos anos eu es tou es pe -
ran do essa opor tu ni da de de ter um teto para mim e
para a mi nha fa mí lia“. E ou tro pon to que V. Exª sa li en -
ta mu i to bem é que nós sa be mos que o in cre men to
dos re cur sos para a cons tru ção da casa pró pria, para
a cons tru ção ci vil, em suma, con tri bui tam bém gran -
de men te para o em pre go. O se tor da cons tru ção ci vil
tal vez seja a ma i or fon te de em pre go des te País.
Cum pri men to V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço o Se na dor Ra mez Te bet, que lan ça lu zes
mais uma vez ao meu mo des to pro nun ci a men to.

Emi nen te Se na dor Ra mez Te bet, al guns de nós
já es ta mos nos acos tu man do a ou vir e ver o pro gra ma 
do SBT, do in te li gen tís si mo Síl vio San tos, o Show do
Mi lhão. O de se jo de 95% dos par ti ci pan tes, Se na dor,
é o da casa pró pria. Pes so as já no oca so da vida, com 
ru gas, ca be los cas ta nhos en ca ne ci dos pelo tem po.
Os ca sa is que lá apa re cem qua se que in va ri a vel men -
te, quan do per gun ta dos so bre o que gos ta ri am de ga -
nhar, res pon dem que é a casa pró pria. Então, esse é

tal vez o mais im por tan te ape lo da so ci e da de bra si le i -
ra. E o FGTS é do tra ba lha dor. Se for para ad qui rir
imó vel, ele tem que ter esse di re i to, não só pelo Sis te -
ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção.

Re fe rin do-se à ques tão das fa ve las, o tex -
to-base da Cam pa nha da Fra ter ni da de 2000 apon ta
que seu sur gi men to, da no i te para o dia, nas ci da des
bra si le i ras, cons ti tui ”exem plo vi sí vel da de gra da ção
que atin ge as con di ções de mo ra dia de nos so povo“.
Os cor ti ços, por seu tur no, de acor do com aque le tex -
to, ”cons ti tu em ou tra for ma de gra da da de mo rar a que 
são sub me ti das gran des par ce las da po pu la ção de
nos sas gran des ci da des“.

Se gun do a Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra gem
Do mi ci li ar (PNAD) de 1995, re a li za da pelo Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE), cer ca de
1 mi lhão de mo ra di as bra si le i ras es ta vam lo ca li za das
em fa ve las. A ma i or par te da po pu la ção fa ve la da con -
ti nu a va con cen tra va nas gran des ci da des, como em
São Pa u lo, com 29,8% do to tal, e no Rio de Ja ne i ro,
com 24,8% do to tal. Uma ou tra in for ma ção que bem
re ve la a pre ca ri e da de das con di ções de ha bi ta ção em 
gran de par te das me tró po les bra si le i ras é a de que
51% da pro du ção de ci men to no Bra sil des ti na-se à
cons tru ção in for mal, ou seja, de bar ra cos, de fa ve las,
que não pa gam im pos tos.

O chama do “dé fi cit ha bi ta ci o nal”, in di ca dor de
di fí cil con ce i tu a ção, pode ser es ti ma do mi ni ma -
men te em 5 mi lhões de mo ra di as. É im por tan te lem -
brar, con tu do, que a de man da so ci al nem sem pre
se re fe re a uma nova uni da de de mo ra dia, mas a
con di ções ade qua das de ha bi ta ção: me lho res con -
di ções de sa lu bri da de, aces so a ser vi ços pú bli cos
ou mes mo se gu ran ça ju rí di ca para a pos se do imó -
vel ocu pa do. Por es ses cri té ri os de “ha bi ta bi li da de”, 
os nú me ros do ”dé fi cit“ po dem al can çar 12 ou até
15 mi lhões de mo ra di as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ter um
lar é um di re i to ine ren te à ci da da nia, por que não há
como ga ran tir efe ti va men te as de ma is prer ro ga ti -
vas so ci a is se o ele men tar di re i to à ha bi ta ção não
for efe ti vo. Como as se gu rar aos bra si le i ros seu di re -
i to à sa ú de, à edu ca ção ou à se gu ran ça sem que
dis po nham, an tes, da pro te ção de um teto? Como
pro te ger a ma ter ni da de e a in fân cia se ges tan tes e
cri an ças não dis pu se rem se quer de um abri go?

Aten to a essa re a li da de, o Con gres so Na ci o nal
apro vou, re cen te men te, a Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 601, de 1998, de au to ria do emi nen -
te Se na dor Ma u ro Mi ran da.
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O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, V. Exª traz hoje a esta Casa dois te -
mas mu i to im por tan tes. Já tive opor tu ni da de de apar -
teá-lo quan do tra ta va do pri me i ro as sun to, que se re -
fe ria à re ta li a ção do Ca na dá e dos Esta dos Uni dos
con tra a nos sa eco no mia, es pe ci al men te con tra os
Esta dos me di ter râ ne os, onde te mos como su por te a
agro pe cuá ria. Ago ra, V. Exª traz o tema da mo ra dia,
que apa i xo na to dos nós, e tam bém um dos mais gra -
ves que o Bra sil tem de en fren tar. Há pou co tem po, o
Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do -
so, di zia que o en fo que prin ci pal de via ser dado ao es -
tu do do es ta tu to das ci da des, do meio ur ba no. Até
hoje, in fe liz men te, Sua Exce lên cia, que tem re a li za do
gran des con quis tas na área eco nô mi ca, na es ta bi li -
da de da mo e da, não de fi niu bem a sua po lí ti ca ha bi ta -
ci o nal ur ba na. V. Exª vem, nes te mo men to, tra zer este 
tema tão im por tan te, que é tam bém o tema da cam -
pa nha da CNBB, para cha mar a aten ção de nós to dos 
para esse tra ba lho. Lou vo o tra ba lho de V. Exª. Esta
Casa já cum priu a sua ta re fa de mar car, na Cons ti tu i -
ção, a mo ra dia como di re i to do ci da dão. Ago ra pre ci -
sa mos, com re cur sos or ça men tá ri os, com pro gra mas
de lon go pra zo, aca bar com esse dé fi cit de mo ra di as
exis ten te. No Bra sil, há 12 mi lhões de pes so as sem
ter onde mo rar. Lou vo a opor tu ni da de do seu dis cur -
so. Esta re mos do lado de V. Exª nes sa luta, jun ta men -
te com o Con gres so Na ci o nal, para exi gir uma po lí ti ca 
edu ca ci o nal bem de fi ni da para este País. Te nho cer -
te za de que isso é pos sí vel, já que te mos a te lha, o ti -
jo lo, a fer ra gem, o ci men to, en fim, tudo o que é pre ci -
so, como tam bém a mão-de-obra. Bas ta uma ação
po lí ti ca for te, um de se jo imen so para con vo car toda a
so ci e da de a par ti ci par de um mu ti rão a fa vor da mo ra -
dia e, as sim, te re mos mais jus ti ça so ci al no Bra sil.
Obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Ma u ro Mi ran -
da, e ja ma is po de ria con clu ir um pro nun ci a men to
des sa na tu re za, sem ci tar o gran de fe i to de V. Exª no
Con gres so, ao apre sen tar a Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 601, de 1998, que, na Cons ti tu i ção,
con fe re como di re i to sa gra do, ou con sa gra do, a mo ra -
dia dig na para todo bra si le i ro.

O Se na dor Ma u ro Mi ran da pos si bi li tou que se
in clu ís se a mo ra dia en tre os di re i tos so ci a is ex pres sa -
men te con tem pla dos pela Car ta Mag na. O con sen so

ob ti do, já que a pro po si ção foi apro va da por una ni mi -
da de dos par la men ta res pre sen tes à ses são, de -
mons tra cla ra men te a im por tân cia que a so ci e da de
bra si le i ra atri bui ao di re i to à mo ra dia.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de ou vir as pon de ra ções do nos -
so mais novo co le ga, que já de mons trou sua pre o cu -
pa ção com as ques tões so ci a is, o emi nen te Se na dor
Tas so Ro sa do.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – É exa ta -
men te por isso que acom pa nho com tan ta aten ção
seu pro nun ci a men to, no bre Se na dor. V. Exª re al men -
te está le van tan do nes ta tar de dois pro ble mas de re -
le vân cia para o fu tu ro do nos so País. Pri me i ro o pro -
ble ma da ex por ta ção, da re ta li a ção que o Ca na dá nos 
im põe, que faz com que o Ita ma raty pas se a ter uma
po lí ti ca mais agres si va e não sim ples men te de fen si va 
e ace i tan do tudo que nos im põe lá de fora. Hoje a nos -
sa eco no mia está for ta le ci da e é com mu i to or gu lho
que vejo que ela, hoje, tem con di ções de ne go ci ar lá
fora, fren te a fren te, pro cu ran do as me lho res so lu -
ções para o Bra sil, e não fi can do à mer cê das im po si -
ções, como era no pas sa do. Foi im por tan te a re cu pe -
ra ção da nos sa eco no mia, é im por tan te o for ta le ci -
men to do real para que no ex te ri or tam bém pos sa mos 
nos im por eco no mi ca men te. Cada vez mais me emo -
ci o no com seu pro nun ci a men to, no bre Se na dor,
quan do le van ta um fato fun da men tal para o ci da dão,
que é a mo ra dia. O di re i to à mo ra dia é o iní cio do res -
ga te da pró pria ci da da nia. Um ho mem que não tem
um teto para abri gar sua pró pria fa mí lia tam bém não
tem von ta de nem de se jo de vi ver nem de re i vin di car
ou tras co i sas. É im por tan te que o Bra sil se vol te cada
vez mais, no bre Se na dor, à mo ra dia, para que seja re -
al men te o pri me i ro pas so para o res ga te da ci da da nia 
do povo bra si le i ro. Não sei o tem po que per ma ne ce rei 
nes ta Casa, pois subs ti tuo o emi nen te Mi nis tro Fer -
nan do Be zer ra, mas gos ta ria que todo o tem po em
que per ma ne cer es te ja vol ta do ao com ba te per ma -
nen te e cons tan te da po bre za e da mi sé ria. É im por -
tan te que co me ce mos por aí, exa ta men te pe las pa la -
vras de V. Exª nes te seu pro nun ci a men to tão belo. Va -
mos di mi nu ir o dé fi cit ha bi ta ci o nal para que este País
re al men te pos sa ser vir de or gu lho para to dos os bra -
si le i ros. Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço, Se na dor Tas so Ro sa do, e sei que V. Exª
es ta rá om bre a do com aque les que ha ve rão de lu tar
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sem pre pe las ca u sas so ci a is, so bre tu do as mais im -
por tan tes.

Conclu in do, Sr. Pre si den te, devo di zer que a
ga ran tia do di re i to a uma ha bi ta ção con dig na não é
a úni ca ques tão so ci al en fren ta da pe las me di das
que vêm es ti mu lar a cons tru ção ci vil. Um ou tro gra -
vís si mo pro ble ma so ci al é mi no ra do quan do se con -
se gue ga ran tir ma i or di na mis mo a esse seg men to
da eco no mia. Re fi ro-me, evi den te men te, à an gus ti -
an te pro ble má ti ca do de sem pre go, pois, como é do
co nhe ci men to ge ral, a cons tru ção ci vil é um ramo
da eco no mia que em pre ga in ten si va men te
mão-de-obra. E – igual men te im por tan te – em pre -
ga, de for ma ma jo ri tá ria, tra ba lha do res com me nor
ní vel de qua li fi ca ção, exa ta men te aque les que são
mais fa cil men te dis pen sa dos e que mais en con tram 
di fi cul dades para ob ter uma nova co lo ca ção no mer -
ca do de tra ba lho.

São abun dan tes as es ta tís ti cas que de mons -
tram a re le vân cia des se seg men to da eco no mia para
a ge ra ção de em pre gos. Se gun do o Sin di ca to da
Cons tru ção Ci vil do Dis tri to Fe de ral (Sin dus con – DF)
e da Câ ma ra Bra si le i ra da Indús tria da Cons tru ção
(CBIC), para cada 100 mi lhões de re a is de in ves ti -
men tos na cons tru ção de mo ra di as po pu la res são ge -
ra dos 17 mil e 800 em pre gos, um quar to de les sen do
di re tos.

Estou con vic to de que o Pro je to de Lei que apre -
sen tei à con si de ra ção do Con gres so Na ci o nal, e que
já me re ceu a apro va ção des ta Casa, é de suma im -
por tân cia, tan to do pon to de vis ta so ci al, como do
pon to de vis ta eco nô mi co.

Ao abrir a pos si bi li da de de mo vi men ta ção da
con ta vin cu la da do tra ba lha dor no FGTS para
aqui si ção de mo ra dia pró pria em qual quer sis te ma 
de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal, o Pro je to de Lei nº
586, de 1999, vem fa ci li tar o aces so da fa mí lia bra -
si le i ra a esse bem que, mais do que qual quer ou -
tro, lhe traz se gu ran ça e tran qüi li da de. A me di da
ga ran te, ao mes mo tem po, ma i or di na mis mo para
o se tor da cons tru ção ci vil, con tri bu in do de for ma
re le van te, por tan to, para o in cre men to do ní vel de
empre go.

São os mo ti vos pe los qua is so li ci to à Egré gia
Câ ma ra dos De pu ta dos es pe ci al aten ção para o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 586/99.

Sr. Pre si den te, te mos as sis ti do à ce le u ma em
tor no da ele i ção das Pre si dên ci as das duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal. Na Câ ma ra dos De pu ta dos,
prin ci pal men te, vi mos a pro cla ma ção da in de pen dên -
cia dos pre ten sos can di da tos à Pre si dên cia da que la

Casa. Espe ro que, com o De pu ta do Ino cên cio Oli -
ve i ra, com o De pu ta do Aé cio Ne ves ou com quer
que es te ja pre si din do a Câ ma ra dos De pu ta dos –
sem que de i xe mos de dar toda aten ção aos pro je -
tos ori un dos do Exe cu ti vo –, o Con gres so Na ci o nal,
so bre tu do a Câ ma ra dos De pu ta dos, re to me sua
prerro ga ti va prin ci pal de le gis lar, olhan do de ma ne i -
ra espe ci al os inú me ros pro je tos de lei dos Se na do -
res que lá se en con tram dor mi tan do sem me re cer a
aten ção de vi da da que la Casa. É o que es peramos e 
pelo que ape la mos ao fu tu ro Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
Agra de ço-lhe pela be ne vo lên cia e pela to le rân -

cia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Antes
de pas sar a Pre si dên cia ao Se na dor Car los Pa tro cí -
nio, in for mo ao Ple ná rio e a todo o Se na do que o
can tor Her bert Vi an na, que, in fe liz men te, so freu
gra ve aci den te com seu ul tra le ve no dia de on tem,
está sen do sub me ti do des de as oito da ma nhã –
por tan to, há mais de oito ho ras – a uma ci rur gia
para a re ti ra da dos frag men tos da dé ci ma se gun da
vér te bra, que es tão com pri min do sua me du la. O es -
ta do do can tor ain da re quer gran de cu i da do. O ede -
ma no cé re bro está apa ren te men te con tro la do, mas 
seu es ta do de sa ú de ain da ca u sa mu i ta pre o cu pa -
ção, se gun do o Sr. Alfre do Car do so, Di re tor-Geral
do Hos pi tal Copa D’Or, onde está sen do re a li za da a
ci rur gia.

Qu e ro aqui ex ter nar, cer ta men te em nome do
Se na do, os vo tos da mais ple na re cu pe ra ção a Her -
bert Vi an na, prin ci pal can tor e com po si tor do con jun to 
de Bra sí lia, Pa ra la mas do Su ces so. O gru po, for ma do
em 1980, fun de o rock com o ska e o reg gae ja ma i -
ca nos, mú si cas la ti no-americanas, ca rim bo, além de
di ver sos rit mos bra si le i ros. É au tor de Lan ter na dos
afo ga dos, Meu erro, Nada por mim, Qu a se um se -
gun do, Ala ga dos, que fa lam dos pro ble mas so ci a is
a que V. Exª e mu i tos dos Se na do res es ta vam aqui re -
fe rin do-se.

Per mi ta-me, numa ho me na gem a Her bert Vi an -
na, ler um pe que no tre cho da mú si ca Ala ga dos:

Todo dia, o sol da ma nhã vem e nos
de sa fia;

Traz do so nho pro mun do;
Quem já não que ria;

Pa la fi tas, tra pi ches, far ra pos, fi lhos da
mes ma ago nia; 
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E a ci da de, que tem bra ços aber tos
num car tão pos tal;

Com os pu nhos fe cha dos da vida real;
Lhe nega opor tu ni da des;
Mos tra a face dura do mal...

Re frão

Ala ga dos, re ach down!
Fa ve la da maré;
A es pe ran ça não vem do mar;
Nem das an te nas de TV;
A arte de vi ver da fé;
Só não se sabe fé em quê;
A arte de vi ver da fé;
Só não se sabe fé em quê...

Te nha mos fé! Va mos to dos tor cer para que He -
bert Vi an na, que per deu sua es po sa, pos sa re co -
brar-se. 

O Sr. Edu ar do Su plicy, 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. Car los Pa tro cí nio, 2º 
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tema da mi nha
pri me i ra in ter ven ção nes ta tri bu na do ple ná rio do Se -
na do este ano é se gu ra men te mo ti vo de or gu lho para
cada um de nós bra si le i ros: falo da in di ca ção da Pas -
to ral da Cri an ça, or ga nis mo de ação so ci al da Con fe -
rên cia Na ci o nal de Bis pos do Bra sil (CNBB), para re -
ce ber o Prê mio No bel da Paz de 2001.

Não se pode de i xar de re co nhe cer que o Go ver -
no Fe de ral foi mu i to fe liz em sua ini ci a ti va de in di car a
Pas to ral da Cri an ça para o No bel nes te que é o Ano
Inter na ci o nal do Vo lun ta ri a do. Em 19 anos de ati vi da -
des, e con tan do com 145 mil vo lun tá ri os em todo o
nos so País, a Pas to ral da Cri an ça con quis tou res pe i to 
mun di al pe los re sul ta dos do seu tra ba lho nas áre as
da sa ú de, nu tri ção e edu ca ção da cri an ça, des de o
ven tre ma ter no até os seis anos de ida de, e de pre -
ven ção da vi o lên cia em am bi en tes fa mi li a res, en vol -
ven do ne ces sa ri a men te as fa mí li as e co mu ni da des.
São acom pa nha das mais de 1,6 mi lhões de ges tan -
tes e cri an ças ca ren tes me no res de seis anos em
mais de três mil mu ni cí pi os bra si le i ros.

Gra ças ao tra ba lho dos vo lun tá ri os, a Pas to ral
con se guiu re du zir, no âm bi to das cri an ças as sis ti das

pela en ti da de, a mor ta li da de in fan til a me nos da me -
ta de da mé dia na ci o nal que era, de acor do com o Uni -
cef, em 1999, de 34,6 mor tes para cada con jun to de
mil cri an ças nas ci das vi vas. Entre as mi lha res de cri -
an ças aten di das, a taxa não pas sa de 17 mor tes para
cada gru po de mil nas ci das vi vas. Se fo rem le va das
em con ta ape nas as cri an ças com até um ano de ida -
de que re ce bem acom pa nha men to da Pas to ral, o nú -
me ro cai para 12 óbi tos para cada gru po de mil nas ci -
das vi vas. Com isso, por ano, cer ca de cin co mil cri an -
ças de i xam de mor rer no Bra sil, gra ças a esse im por -
tan te tra ba lho da Pas to ral da Cri an ça. 

A en ti da de tam bém ob te ve re sul ta dos ex pres si -
vos quan do se fala em des nu tri ção. Entre as mais de
1,5 mi lhão de cri an ças que con tam com a as sis tên cia
da Pas to ral, ape nas 7% são des nu tri das, por que a
mé dia na ci o nal é de 16%. Esse re sul ta do é mu i to
bom, es pe ci al men te por que cons ta ta mos que a en ti -
da de atua ex clu si va men te em bol sões de mi sé ria e
de po bre za, onde tan to a mor ta li da de in fan til quan to a 
des nu tri ção es tão mu i to – mas mu i to mes mo – aci ma
da mé dia na ci o nal.

Todo o es for ço da Pas to ral da Cri an ça par te do
prin cí pio de que a so lu ção dos pro ble mas está na so -
li da ri e da de hu ma na, or ga ni za da e ani ma da em rede,
com ob je ti vos bens de fi ni dos. Os prin ci pa is agen tes
des se tra ba lho são as li de ran ças co mu ni tá ri as, es pe -
ci al men te mu lhe res, que re pre sen tam mais de 90%
des se cor po de vo lun ta ri a do, in cum bi das de mul ti pli -
car os en si na men tos que re ce be ram.

A Pas to ral – e este é um dado ex tra or di ná rio –
gas ta me nos de R$1,00 por cri an ça/mês, con si de ran -
do cus tos com ad mi nis tra ção, pro du ção e dis tri bu i ção 
de ma te ri al edu ca ti vo, tre i na men to e acom pa nha -
men to das ati vi da des prá ti cas de sen vol vi das nas co -
mu ni da des. No ano pas sa do, os re cur sos da Pas to ral
so ma ram US$8,5 mi lhões, que vi e ram de ins ti tu i ções
go ver na men ta is e não-governamentais. O cus to to tal
é in fe ri or ao cus to de um hos pi tal de por te mé dio no
nos so País. 

Mesmo sen do uma or ga ni za ção vin cu la da à
CNBB, a Pas to ral é au tô no ma e pode com isso de -
sen vol ver um tra ba lho ecu mê ni co, ga ran tin do o
acom pa nha men to de cri an ças e fa mi li a res, in de -
pen den te men te de re li gião, raça, cor ou op ção po lí -
ti ca.

Entre li de ran ças e pes so al de ca pa ci ta ção da
Pas to ral, há pes so as de di ver sas re li giões e aque las
que in clu si ve não pro fes sam fé al gu ma. A his tó ria da
Pas to ral está na re vis ta IstoÉ des ta se ma na, em uma
bela re por ta gem – e eu gos ta ria de so li ci tar sua trans -
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cri ção nos Ana is do Se na do –, com o se guin te tí tu lo:
”Santa Doutora – A his tó ria da in can sá vel Zil da Arns,
fun da do ra da pas to ral que aten te 1,5 mi lhão de cri an -
ças e con cor re ao No bel da Paz“.

A his tó ria da Pas to ral teve iní cio em 1982, du -
ran te um en con tro en tre o Car de al Dom Pa u lo Eva -
ris to Arns, en tão Arce bis po de São Pa u lo, e o Di re -
tor Exe cu ti vo do Uni cef na épo ca, Ja mes Grant, em
Ge ne bra. Este con ven ceu Dom Pa u lo de que a Igre -
ja po de ria fa zer um tra ba lho para aju dar a sal var mi -
lha res de vi das de cri an ças que mor ri am de do en -
ças que po de ri am ser evi ta das por um sim ples tra -
ba lho de pre ven ção, tais como a de si dra ta ção ca u -
sa da pela di ar réia, tra ta da com soro oral, con si de -
ra do na épo ca um dos ma i o res avan ços da me di ci -
na. Na vol ta ao Bra sil, Dom Pa u lo jun tou-se a sua
irmã, mé di ca pe di a tra e sa ni ta ris ta, Drª Zil da Arns
Ne u mann e a Dom Ge rar do Ma jel la Agnel, en tão
Arce bis po de Lon dri na, no Pa ra ná, e hoje Arce bis -
po Primaz de Sal va dor, para co lo car em prá ti ca aque -
la be lís si ma idéia.

Assim, em se tem bro do ano se guin te, a Pas to ral 
ini ci a va suas ati vi da des na ci da de de Flo res tó po lis,
no Pa ra ná, apli can do uma me to do lo gia pró pria de
união da fé com a vida, ten do como ob je ti vo a cri an ça, 
seu con tex to fa mi li ar e a co mu ni da de onde ela vive.
Hoje, a Pas to ral da Cri an ça tem como ações bá si cas
o apo io in te gral às ges tan tes, in cen ti vo ao ale i ta men -
to ma ter no, vi gi lân cia nu tri ci o nal, ali men ta ção en ri -
que ci da usan do-se pro du tos lo ca is, uti li za ção da fi to -
te ra pia com re mé di os ca se i ros, con tro le de do en ças
di ar réi cas e res pi ra tó ri as, odon to lo gia para be bês,
pro gra mas de va ci na ção de cri an ças e ges tan tes,
pre ven ção de do en ças se xu al men te trans mis sí ve is,
pre ven ção de aci den tes do més ti cos e da vi o lên cia
con tra cri an ças em am bi en te fa mi li ar, en tre ou tras ini -
ci a ti vas de va lo ri za ção da vida hu ma na, fa tor mu i to
im por tan te numa so ci e da de como esta em que vi ve -
mos no pre sen te. 

Qu an do vol ta mos os nos sos olhos prin ci pal -
men te para os gran des cen tros ur ba nos do País, vi -
ven ci a mos mi sé ria, ex clu são e mu i ta vi o lên cia. Quem
se de bru çou nos da dos do cen so do IBGE cons ta ta rá
que mais de 80% da nos sa po pu la ção vive em ci da -
des e vis lum bra rá um pro ces so de pe ri fe ri za ção des -
sas ci da des. Nes sas pe ri fe ri as, os in di ca do res so ci a is 
– en tre eles a mor ta li da de in fan til – sig ni fi cam 5, 10 ou 
20 ve zes os ín di ces de mor ta li da de in fan til em re la ção 
aos cen tros des sas ci da des onde mo ram a clas se
mé dia e as clas ses mais abas ta das.

Por isso, um tra ba lho como esse me re ce o nos -
so apo io e so bre ele de ve mos lan çar uma cer ta luz.
Num país de tan tas di fi cul da des, de tan tas ca rên ci as
e de tan ta ex clu são, ele põe uma lu zi nha no fi nal do
tú nel, dan do-nos uma es pe ran ça de que, com so li da -
ri e da de, amor, afe to e mi li tân cia, ain da con se gui re -
mos trans for mar este país num país de to dos os bra -
si le i ros.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Con -
ce de-me V. Ex.ª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Com
mu i to pra zer, Exce lên cia.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Pa u lo Har tung, que ro me so li da ri zar com V. Exª
em seu pro nun ci a men to e, prin ci pal men te, me unir a
V. Exª na exal ta ção do tra ba lho que faz à Pas to ral da
Cri an ça, prin ci pal men te na fi gu ra da Drª Zil da Arns
Ne u mann. Na ver da de, esse tal vez seja o ma i or
exem plo de ins ti tu i ção não-governamental que faz
um tra ba lho sé rio, de al can ce so ci al in ve já vel e que
tem ata ca do exa ta men te o pro ble ma bá si co des te
País, que é o des ca so com as cri an ças. Um país
como o nos so, onde o ín di ce de mor ta li da de in fan til se 
co lo ca en tre as na ções de um modo mu i to ver go nho -
so, é de se exal tar e, por isso, dig no de in di ca ção re al -
men te para o Prê mio No bel da Paz esse tra ba lho da
Pas to ral da Cri an ça. Por tan to, pa ra béns pelo opor tu -
no pro nun ci a men to que faz e pela abor da gem mu i to
cer ta.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Mu i to
obri ga do. Aco lho com pra zer o apar te de V. Exª. A
Pas to ral da Cri an ça atua es pe ci al men te, como eu
dis se an te ri or men te, na pe ri fe ria das gran des ci da -
des e nos bol sões de po bre za e mi sé ria dos pe que -
nos e mé di os mu ni cí pi os bra si le i ros, tan to no meio
ur ba no quan to no meio ru ral e tam bém atua nas
áre as in dí ge nas. Aqui cabe um pa rên te se para fa -
lar mos da si tu a ção caó ti ca das pe ri fe ri as das re -
giões me tro po li ta nas do País, que abri gam 42 mi -
lhões de ha bi tan tes, re ve la da pela pes qui sa do
IBGE que se tem e tam bém pela re por ta gem da re -
vis ta Veja, dias pas sa dos.

Essa ma té ria é mu i to in te res san te e mos tra
um re tra to de cri me, de sem pre go e mi sé ria avo lu -
man do-se nos en tor nos das gran des me tró po les
bra si le i ras com cres ci men to po pu la ci o nal de 30%
nos úl ti mos 20 anos. Trin ta por cen to nes sas re -
giões con tra 5% nas áre as mais ri cas des sas me tró -
po les.

Por con ta da fal ta de po lí ti cas pú bli cas e da de -
sa ten ção do Go ver no com o des con tro la do êxo do ru -
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ral, a si tu a ção, Sr. Pre si den te, na mi nha vi são, a de
um ex-prefeito de ca pi tal, ten de a se agra var nos pró -
xi mos anos, au men tan do ain da mais o abis mo en tre
ri cos e po bres em nos so País.

Esse as sun to so bre a cri se ur ba na que es ta mos 
vi ven do no País te nho pro cu ra do de ba ter nes ta Casa
e pro cu ra rei vol tar a abor dar este ano, ain da com
mais pro fun di da de. O pro ble ma in clui a fal ta de água
tra ta da nas re si dên ci as ur ba nas, a fal ta de co le ta e
tra ta men to de es go to, a fal ta de um trans por te co le ti -
vo de cen te, a fa ve li za ção que se tem an te ri or men te.
Vol ta rei a co brar do Go ver no Fe de ral ações con cre tas 
para os cen tros ur ba nos do nos so País.

Fa rei uma res sal va que apro fun da rei de po is.
Não sei se es ses no vos pre fe i tos de ve ri am es tar gas -
tan do o pre ci o so tem po no ques ti o na men to à Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal. Tal vez uma ação mu i to
mais im por tan te dos no vos pre fe i tos se ria co brar do
Go ver no Fe de ral po lí ti cas pú bli cas para os cen tros ur -
ba nos, co brar o re sul ta do des se Pla no Na ci o nal de
Se gu ran ça, que pra ti ca men te não saiu da ga ve ta, co -
brar po lí ti cas, como dis se an te ri or men te, na área de
sa ne a men to. Hoje te mos um gran de im pas se nes sa
área.

Vol to, Sr. Pre si den te, ao tema cen tral do meu
pro nun ci a men to, que é essa in di ca ção da Pas to ral da
Cri an ça para o Prê mio No bel da Paz, di zen do que a
Pas to ral está pre sen te em 26 Esta dos da Fe de ra ção
e no Dis tri to Fe de ral. Ela atua, como dis se no iní cio do 
meu pro nun ci a men to, em mais de três mil mu ni cí pi os. 
Para ser mais cla ro, em 3.277 mu ni cí pi os, ou seja,
59% das nos sas ci da des, en tre lí de res co mu ni tá ri os,
co or de na do res e mem bros da equi pe de tre i na men to, 
en vol ve um es for ço vo lun tá rio.

Pesso al men te, acre di to no tra ba lho do vo lun -
ta ri a do na so lu ção de gra ves pro ble mas so ci a is
que te mos no País. O Go ver no tem um pa pel a
cum prir, mas a so ci e da de deve se mo bi li zar para
par ti ci par do es for ço no sen ti do de re sol ver gra vís -
si mos pro ble mas so ci a is, como a ques tão do aten -
di men to a cri an ças e ado les cen tes em si tu a ção de
ris co so ci al e pes so al. O Go ver no, so zi nho, não re -
sol ve. Pre ci sa mos do Go ver no, da fa mí lia, da co -
mu ni da de, da so ci e da de en vol vi da. E um tra ba lho
com esse da Pas to ral da Cri an ça... Enche de ale -
gria o nos so co ra ção ver que essa fru ta está ao al -
can ce da nos sa mão, bas ta que nós, bra si le i ros,
sa i ba mos es ti car o nos so bra ço na di re ção cer ta.

Sr. Pre si den te, há pro je tos com ple men ta res da
Pas to ral vi san do à me lho ria da qua li da de de vida das
fa mí li as acom pa nha das, com des ta que para pro gra -
mas de ge ra ção de em pre go e de ren da de sen vol vi -
dos a par tir de um tra ba lho de ca pa ci ta ção para as
ati vi da des es co lhi das pe las pró pri as fa mí li as. São
em pre en di men tos dos mais va ri a dos, como con fec -
ções, pa da ri as, hor tas, cri a ção de ani ma is, pres ta ção
de ser vi ços en tre tan tos. Ou tros pro je tos su ple men ta -
res, como a al fa be ti za ção de jo vens e adul tos, par ti ci -
pa ção de li de ran ças co mu ni tá ri as nas ins tân ci as mu -
ni ci pa is de con tro le so ci al de ser vi ços pú bli cos, como
é o caso de Con se lho Mu ni ci pal de Sa ú de, de Edu ca -
ção e as sim por di an te. Isso é um tre i na men to de for -
ma ção de ho mens e mu lhe res para a con vi vên cia na
so ci e da de, tra ba lho de sa ú de men tal, ro das de con -
ver sas, se gu ran ça ali men tar, pla ne ja men to fa mi li ar,
es ses tra ba lhos su ple men ta res, co mu ni ca ção so ci al,
apo io a pes so as de ter ce i ra ida de, rede de co mu ni ca -
do res so li dá ri os à cri an ça.

A Pas to ral da Cri an ça, Sr. Pre si den te, é uma
pro pos ta con cre ta de que, com um ges to, com uma
ação so li dá ria, é pos sí vel pro mo ver jus ti ça so ci al num 
país como o nos so, de tan tas de si gual da des e de
enor mes ex clu sões.

Infe liz men te, que ro di zer des ta tri bu na aqui, so li -
da ri e da de é de ci si vo, mas in su fi ci en te. É pre ci so ha -
ver ações con cre tas e con jun tas dos Go ver nos Fe de -
ral, Esta du a is e Mu ni ci pa is. Nes se as pec to, a re por ta -
gem de capa da re vis ta Veja, fo ca li zan do o caos ur ba -
no exis ten te, há al gu mas se ma nas, é uma de mons -
tra ção de que foi acu mu la do nos úl ti mos anos – é
bom que se diga – um enor me des ca so go ver na men -
tal com os pro ble mas ur ba nos e so ci a is no Bra sil.

Por tudo que foi dito, Sr. Pre si den te, res sal to a
im por tân cia do tra ba lho da Pas to ral e da sua in di ca -
ção para o Prê mio No bel da Paz. Sou be pe las re vis -
tas, no fi nal de se ma na, que tal in di ca ção con tou com
o tra ba lho im por tan te do Mi nis tro José Ser ra, por
quem te nho gran de ad mi ra ção e por seu tra ba lho no
Go ver no Fe de ral. Gos ta ria de pa ra be ni zá-lo por esse
im por tan te ges to.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Pa u lo Har tung?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Pois
não, no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da.
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O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Pa u lo Har tung, V. Exª traz um tes te mu nho mu i to for te
com re la ção à Pas to ral da Cri an ça, ór gão li ga do à
CNBB, com um ape lo so ci al in ten so e um es pí ri to de
hu ma nis mo imen so. V. Exª abor da mu i to bem a ques -
tão do vo lun ta ri a do, do tra ba lho da so ci e da de como
um todo. Não exis te so lu ção ape nas por par te do Go -
ver no, como dis se mu i to bem V. Exª Ou tro caso atre la -
do a isso tudo é o caos ur ba no. A re vis ta Veja pu bli cou 
re por ta gem, há quin ze dias, so bre o caos das gran -
des ci da des. Esta Casa e o Con gres so Na ci o nal es -
tão aqui para es tu dar a ques tão do Esta tu to das Ci da -
des. No meu tem po, por exem plo, na épo ca de 1963,
cor ría mos da Po lí cia por que ví nha mos dis cu tin do a
re for ma agrá ria e a re for ma ur ba na. A re for ma agrá -
ria, de qual quer for ma, foi se sus ten tan do e fi cou; mas 
a refor ma ur ba na foi de i xa da de lado. Nin guém se
pre o cu pou em ana li sar com pro fun di da de o pro ble -
ma dos gran des cen tros ur ba nos, que agra vam a
vida de cada ci da dão, es pe ci al men te das cri an ças.
V. Exª ex pla na mu i to bem esse con jun to todo de
pro ble mas, que afe ta es pe ci al men te as cri an ças
nas gran des ci da des, como o Rio de Ja ne i ro, São
Pa u lo e Sal va dor. E os ín di ces con fir mam isso. Pa -
ra be ni zo V. Exª por ter le van ta do esse tema nes ta
Casa com tan ta ên fa se, com tan ta com pe tên cia. E
peço a V. Exª que tra ba lhe mos jun tos nes te ano
para que o Esta tu to das Ci da des saia do pa pel. Ele
já está no Con gres so Na ci o nal há mu i to tem po.
Quem sabe o bus ca mos para o Se na do, para dar -
mos nos sa con tri bu i ção, e que ele flo res ça aqui
com pelo me nos um pro je to de lon go tem po, para
tra zer mais equi lí brio so ci al às gran des ci da des bra si -
le i ras. Mu i to obri ga do.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS  ES) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, agra de ço a V. Exª pelo apar te, que
aco lho com pra zer e sa tis fa ção.

O Esta tu to das Ci da des é re al men te um pon to
im por tan te des te de ba te. Ele está hoje na Câ ma ra
dos De pu ta dos, e es pe ro que seja vo ta do na que la
Casa no iní cio des te ano, para que pos sa mos fa zer a
tra mi ta ção fi nal, ten do em vis ta que o pro je to nas ceu
aqui no Se na do. Mas fal ta go ver no nas ci da des bra si -
le i ras, fal ta a pre sen ça do Go ver no Fe de ral – isso é
mu i to cla ro.

Cre io que há três ou qua tro mi nis té ri os nes sa
Espla na da que po de ri am mu i to bem ser aco pla dos

em dois ou tal vez até em um mi nis té rio. Fal ta um mi -
nis té rio que cu i de da po lí ti ca ur ba na no Bra sil, já que
mais de 80% da po pu la ção bra si le i ra mora em ci da -
des. Por isso, in sis to nes te de ba te, pois cre io que fal ta 
po lí ti ca para os cen tros ur ba nos. Não se tem uma po -
lí ti ca fe de ral cla ra para trans por te co le ti vo ur ba no,
nem para sa ne a men to, este que é um pon to fun da -
men tal para a sa ú de pú bli ca e para a vida das nos sas
cri an ças, como tam bém para o pró prio tra ba lho da
Pas to ral da Cri an ça.

Por tan to, aco lho com ca ri nho o apar te de V. Exª.

Sr. Pre si den te, meu tem po está en cer ra do, mas
gos ta ria ape nas de con clu ir meu pro nun ci a men to.

Em todo o mun do, Sr. Pre si den te, cres ce a cada
dia o en vol vi men to da so ci e da de na so lu ção dos pro -
ble mas so ci a is, até mes mo nos pa í ses de sen vol vi -
dos, ou me lhor, pri nci pal men te nos pa í ses de sen vol -
vi dos. Nós é que pre ci sa mos apren der so bre a
ques tão do vo lun ta ri a do. É uma nova men ta li da de
que vai su pe ran do a cul tu ra do ”pro mes sis mo“ po -
pu lis ta  que não cabe mais em nos sos dias , a cul tu -
ra do in di vi du a lis mo, a vi são de que o Go ver no vai
re sol ver tudo so zi nho.

A re a li da de que a Pas to ral en con tra em cada
uma das ci da des mos tra um País em que a con cen -
tra ção de ren da e a mi sé ria são in com pa tí ve is com o
es ta do de de sen vol vi men to eco nô mi co que atin gi -
mos, ou seja, o País se de sen vol veu, mas não pos si -
bi li tou que seus fi lhos com par ti lhas sem des se de sen -
vol vi men to. Tal si tu a ção re ve la, Sr. Pre si den te, a pos -
tu ra de um Go ver no – des te e de ou tros  que in sis te
em per ma ne cer no imo bi lis mo, sem fa zer che gar ao
con jun to da so ci e da de opor tu ni da des igua is para
uma vida dig na e ci da da nia ple na.

A Pas to ral da Cri an ça, por tan to, é um exem plo
para to dos nós de que com pou cos re cur sos – ci tei
que uma cri an ça con so me por mês me nos de R$1,00
–, mas com res pon sa bi li da de so ci al e so li da ri e da de,
é pos sí vel ame ni zar as enor mes ma ze las so ci a is que
te mos em nos so País.

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

Agra de ço a V. Exª pela to le rân cia com o tem po e 
aos Se na do res pe los apar tes que re ce bi.

 DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO HARTUNG EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar
Dias.

A Pre si dên cia so li ci ta aos Srs. Se na do res que
pro cu rem ser sin té ti cos. Te mos ain da qua tro ora do res 
ins cri tos e cer ca de qua ren ta e cin co mi nu tos para ter -
mi nar a ses são.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na pas sa da,
um lí der ru ra lis ta da Fran ça que i mou uma plan ta ção
de soja trans gê ni ca no Rio Gran de do Sul e foi pro cla -
ma do he rói no en con tro de Por to Ale gre.

Há algo de es tra nho! Os mes mos que de fen dem 
a so be ra nia na ci o nal apla u di ram uma in va são em
nos sa so be ra nia. So mos nós quem de ve mos de ci dir
se que re mos a im plan ta ção dos trans gê ni cos ou não.
Não va mos ace i tar o pal pi te, a opi nião de um ru ra lis ta
fran cês. So mos nós quem te mos que de ci dir o que é
me lhor para o País. Aque les que de fen dem a so be ra nia 
na ci o nal se tra í ram ao de fen der e pro cla mar como he rói 
aque le lí der francês, que fe liz men te já foi em bo ra.

Ago ra, es ta mos di an te de novo ata que à so be -
ra nia na ci o nal. É, sim, um ata que à so be ra nia na ci o -
nal o que está sen do fe i to pe los três pa í ses que com -
põem o Naf ta  o gru po eco nô mi co li de ra do pe los
Esta dos Uni dos e for ma do tam bém pelo Ca na dá e
pelo Mé xi co. Não há ne nhu ma jus ti fi ca ti va téc ni ca
que pos sa ex pli car a me di da ado ta da pri me i ra men te
pelo Ca na dá, de po is pe los Esta dos Uni dos e, em se -
gui da, pelo Mé xi co de im pe dir as nos sas ex por ta ções 
de car ne para es ses pa í ses.

Gos ta ria de en fo car o as sun to – até de for ma di fe -
ren te da que les que me an te ce de ram e fa la ram so bre o
tema, in clu in do V. Exª –, ini ci an do com uma aná li se téc -
ni ca da ques tão, por que, como dis se, não há ne nhum
ar gu men to téc ni co que jus ti fi que aque la po si ção, a não
ser o in te res se co mer ci al exa cer ba do e uma vin gan ça
de ter mi na da pela que bra de seus in te res ses em ne gó -
ci os an te ri o res fir ma dos en tre o Bra sil e ou tros pa í ses,
numa con cor rên cia ha vi da no se tor de avi a ção. Não há
ne nhu ma jus ti fi ca ti va, e vou ex pli car o por quê.

Ne nhum ora dor aqui fez re fe rên cia àqui lo que
acon te ceu re cen te men te no Bra sil e que po de ria ter
en se ja do esse mo vi men to do Ca na dá, que foi o apa -
re ci men to, no Esta do do Pa ra ná, da do en ça scra pie
em ovi nos. Na ver da de, os jor na is no ti ci am que a do -
en ça é pro vo ca da por ví rus ou por bac té ria, mas isso
não é ver da de. Ocor re que o scra pie é uma es pé cie

de pro te í na in fec ci o sa e de ge ne ra ti va  V. Exª, que é
mé di co, deve com pre en der o que es tou di zen do – que 
ata ca pri me i ra men te o cé re bro de ovi nos e ca pri nos,
que, como hos pe de i ros, aca bam por trans mi tir aos
bo vi nos a do en ça cha ma da en ce fa lo pa tia es pon gi for -
me bo vi na, re su min do-se em EEB. Tra ta-se de um pri -
on, uma pro te í na de ge ne ra ti va.

Pois bem, des co bri ram-se no Pa ra ná ove lhas da 
raça hamp shi re down, im por ta das dos Esta dos Uni -
dos em 1989. Aliás, en tre ou tros im por ta do res, es ta va 
um par la men tar, o De pu ta do Gus ta vo Fru et, fi lho do
fa le ci do De pu ta do Fe de ral Ma u rí cio Fru et. Esse nos -
so co le ga e os de ma is im por ta do res do Pa ra ná, de
San ta Ca ta ri na, do Rio Gran de do Sul, de Per nam bu -
co e de ou tros Esta dos trou xe ram cer ca de dois mil
ovi nos dos Esta dos Uni dos, en tre eles ovi nos da raça
hamp shi re down. A mor te de duas ove lhas na ci da de
de Can dói, per to de Gu a ra pu a va, no Pa ra ná, cha mou
a aten ção da Se cre ta ria da Agri cul tu ra, que fez uma
aná li se do cé re bro da que las ove lhas e iden ti fi cou a
pre sen ça do scra pie. Tra ta-se da ori gem da do en ça
que, trans mi ti da ao bo vi no, se trans for ma em en ce fa -
lo pa tia es pon gi for me bo vi na e que, se trans mi ti da do
bo vi no para o ho mem, se trans for ma na Do en ça de
Ja kob, que, evi den te men te, tem os mes mos sin to mas 
dos apre sen ta dos nos bo vi nos.

Faço a aná li se téc ni ca para mos trar que não
exis te ne nhu ma ex pli ca ção. Esses ovi nos im por ta dos
vi e ram dos Esta dos Uni dos, o que sig ni fi ca que na -
que le país já exis te a do en ça há mu i to mais tem po.
Ela foi tra zi da dos Esta dos Uni dos. Não é ver da de que 
o Bra sil está ame a çan do le var a do en ça para os Esta -
dos Uni dos. A do en ça veio de lá para cá, acom pa nhan -
do es sas ove lhas, e só pode ser trans mi ti da de duas for -
mas: pela ali men ta ção dos bo vi nos tra ta dos com ra ção
de fa ri nha de car ne ou de os sos de ovi nos ou por meio
dos res tos do par to de uma ove lha, a pla cen ta e os lí qui -
dos. Como não há hi pó te se de es sas ove lhas trans mi ti -
rem a do en ça aos bo vi nos por in ter mé dio de res tos de
pla cen ta, dos qua is evi den te men te os bo vi nos não se
ali men ta rão, só há uma pos si bi li da de: a trans mis são
pela fa ri nha de car ne ou de os sos de ovi nos. Como no
Bra sil não há fa bri ca ção des ses pro du tos, já que o Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra to mou o cu i dado há dez anos de
pro i bi-lo, não há hi pó te se de qual quer bo vi no bra si le i -
ro es tar sen do ali men ta do com ra ção à base de fa ri -
nha de car ne ou de os sos de ovi nos.

Se não há essa pos si bi li da de, não hou ve trans -
mis são da do en ça do ovi no para o bo vi no. Não há
tam bém – tran qüi li zo os con su mi do res – no mun do in -
te i ro qual quer caso em que a do en ça te nha sido
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trans mi ti da di re ta men te do ovi no para o ho mem. É im -
pos sí vel a do en ça ser trans mi ti da do ovi no para o ho -
mem, por que a trans mis são so men te pode ser fe i ta
pelo con su mo da car ne de bo vi no. Se na pri me i ra fase 
é im pos sí vel trans mi tir do ovi no para o bo vi no sem o
con su mo de fa ri nha de car ne ou de os sos da que le
ani mal, não há ne nhum bo vi no que te nha sido con ta -
mi na do em nos so País. Por tan to, não há ris co de a
car ne bo vi na bra si le i ra con ter qual quer pro ble ma re -
la ci o na do com o scra pie ou qual quer in dí cio re la ci o -
na do com a do en ça da ”vaca lou ca“.

Trans for mou-se em moda fa lar no que ca u sa dano 
à sa ú de e, de re pen te, o trans gê ni co faz mal, a do en ça
da ”vaca lou ca“ está sol ta pelo mun do. Li uma ma té ria
de jor nal di zen do que a FAO aler ta que a ”vaca lou ca“ é
um pro ble ma mun di al. As pes so as trans for mam um as -
sun to téc ni co em co mer ci al e po lí ti co, não le van do em
con ta a ques tão téc ni ca. Se gun do o jor nal, ”FAO ad ver -
te que en fer mi da de da vaca lou ca é uma ame a ça glo -
bal“. É uma ame a ça glo bal se não to mar mos cu i da do.
Mas quem dis se que o Bra sil não to mou cu i da do até
ago ra? O Bra sil pro i biu a im por ta ção de ani ma is de pa í -
ses onde a ”vaca lou ca“ foi iden ti fi ca da, e isso vem sen -
do obe de ci do ri go ro sa men te pe los cri a do res bra si le i ros
por meio de fis ca li za ção fe i ta pe los Estados.

No meu Esta do, quan do se iden ti fi cou o Mal do
Scra pie nas ove lhas, in ci ne ra ram-se to dos os ani ma is 
pro ve ni en tes da que la li nha gem ame ri ca na num fri go -
rí fi co em Cu ri ti ba – 290 ani ma is de uma pro pri e da de
de Gu a ra pu a va e 75 ani ma is do De pu ta do Gus ta vo
Fru et. To dos fo ram que i ma dos para evi tar qual quer
dis se mi na ção da do en ça. To dos os ani ma is pro ve ni -
en tes da que la li nha gem im por ta da dos Esta dos Uni -
dos, na qual se iden ti fi cou o Mal do Scra pie, es ta rão
sen do eli mi na dos no meu Esta do. Essa é uma de ci -
são da Se cre ta ria mo ni to ra da pelo Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra. Cum pri mos a nos sa par te.

Sr. Pre si den te, os ani ma is que con ti nham a pro -
te í na de ge ne ra ti va, o scra pie, eram pro ve ni en tes dos 
Esta dos Uni dos. Este país, que hoje im pe de a com pra 
de car ne do Bra sil ou que está, jun to com o Ca na dá e
com o Mé xi co, fa zen do essa re ta li a ção co mer ci al, ele, 
sim, ti nha ani ma is com scra pie, que ca u sa a ”vaca
lou ca“. Mais do que isso, sus pe i ta-se que mais de
duas mil va cas do Te xas fo ram ali men ta das com fa ri -
nha de car ne de ovi nos. É uma de nún cia gra ve, que
pre ci sa ser in ves ti ga da. A im pren sa diz que mais de
duas mil va cas te xa nas es tão sen do ali men ta das com 
fa ri nha de car ne. O ris co exis te mes mo nos Esta dos
Uni dos. 

Não é ape nas o Mi nis tro La fer que deve de por
nes te Ple ná rio, mas tam bém o Mi nis tro da Agri cul tu ra. 
Pre ten do apre sen tar um re que ri men to, com ple men -
tan do o de au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung, pe din -
do a pro i bi ção de qual quer ani mal ou em brião que ve -
nha dos Esta dos Uni dos, para evi tar que, de lá, ve -
nham mais ani ma is con ta mi na dos com o pri on, com
o scra pie ou com a pro te í na de ge ne ra ti va que dá ori -
gem à ”vaca lou ca“, para que con ti nu e mos com o nos -
so re ba nho sem o ris co des sa do en ça.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos
ani ma is pro du zi dos em con fi na men to. O Bra sil con fi -
na por ano um mi lhão e qui nhen tos mil bois, um nú -
me ro con si de rá vel di an te de um País que tem uma
im por tân cia enor me no con tex to in ter na ci o nal e que
tem como meta ex por tar US$2 bi lhões, meta esta que 
ago ra es ta rá com pro me ti da em fun ção da má no tí cia
que se leva para to das as re giões im por ta do ras do
mun do, que, evi den te men te, de sin for ma das, co lo ca -
rão res tri ções à car ne bo vi na bra si le i ra.

Pre ci sa mos, pois, lim par essa no tí cia o mais rá -
pi do pos sí vel da Inter net, dos mer ca dos com pra do -
res. O Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, que se en con tra nos 
Esta dos Uni dos, não deve, des ta vez, ne go ci ar os
nos sos in te res ses e di re i tos como tem fe i to o Bra sil,
com ti mi dez, com mu i ta hu mil da de pe ran te os ou tros
pa í ses, não se im pon do e não im pon do a nos sa li de -
ran ça no con tex to in ter na ci o nal. 

Os Esta dos Uni dos e o Ca na dá, res pon sá ve is por
gran de par te dos sub sí di os, do pro te ci o nis mo que tem
in vi a bi li za do o de sen vol vi men to dos pa í ses emer gen tes 
e sub de sen vol vi dos do Pla ne ta, fa zem tam bém o dis -
cur so de ma gó gi co de bus car jun to a to das as au to ri da -
des do mun do o per dão da dí vi da das na ções mais po -
bres, que não atin gem de ter mi na do ín di ce na ava li a ção
dos or ga nis mos so ci a is do mun do. É pre ci so que es ses
dois pa í ses se jam um pou qui nho mais sin ce ros e que
te nham a vi são de que este US$1 bi lhão de sub sí di os
que des ti nam to dos os dias à agri cul tu ra têm in vi a bi li za -
do os pa í ses em de sen vol vi men to, que de pen dem fun -
da men tal men te do cres ci men to das suas agri cul turas.

Os Mi nis tros Pra ti ni de Mo ra es e Cel so La fer
não po dem ne go ci ar des ta vez com ti mi dez. De vem
pôr na mesa de de ba tes e de ne go ci a ções a nos sa in -
con tes tá vel li de ran ça num se tor de pro du ção pri má -
ria, para exi gir que os pa í ses que ago ra nos co lo cam
res tri ções nos dêem ex pli ca ções téc ni cas, ra zões
que fun da men tem essa de ci são, por que não é pos -
sível que os pe cu a ris tas bra si le i ros, as em pre sas bra si -
le i ras, os tra ba lha do res bra si le i ros, que fi ca rão de sem -
pre ga dos, pos sam su por tar essa de ci são ca la dos.
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É pre ci so que a clas se po lí ti ca bra si le i ra re a ja a
essa re ta li a ção co mer ci al. Ela tra rá con se qüên ci as
gra vís si mas a um se tor que so bre vi ve com mar gens
es tre i tas e que pode vir a ser in vi a bi li za do, por que a
car ne não ex por ta da para os Esta dos Uni dos, para o
Ca na dá, para a União Eu ro péia – que tam bém im po rá 
res tri ções – e para pa í ses da Ásia, tam bém im por ta -
do res de nos sos pro du tos, terá que ser co mer ci a li za -
da aqui den tro, em um mer ca do sa tu ra do. Não por que 
o povo bra si le i ro está con su min do car ne de ma is. O
nos so con su mo per ca pi ta, em tor no 33, 34 qui los,
está mu i to dis tan te do ar gen ti no, que be i ra os 80 qui -
los. É pre ci so con si de rar que é o po der aqui si ti vo que
li mi ta o con su mo da car ne em nos so País.

E não ha ve rá mer ca do con su mi dor para tan ta
car ne se não ob ti ver mos a vi tó ria nes sa luta. A ale ga -
ção pas sa como téc ni ca, mas é co mer ci al, po lí ti ca,
aten de ape nas aos in te res ses, cada vez mais ga nan -
ci o sos, de pa í ses po de ro sos que, com pro te ci o nis mo, 
com re ta li a ções co mer ci a is, usan do a mu le ta do sis -
te ma sa ni tá rio mun di al, de pri mem os se to res pro du ti -
vos e fa zem com que pa í ses em de sen vol vi men to não 
con si gam con cor rer com os mes mos, que co lo cam
es sas res tri ções.

No Re i no Uni do, onde o mal da vaca lou ca re al -
men te atin giu ní ve is gra vís si mos e alar man tes, já são
180 mil ani ma is con ta mi na dos, já mor tos. Só na Ingla ter -
ra, es ta vam pra ti ca men te 80% des se nú me ro. Mais de
90 pes so as mor re ram em fun ção do con su mo da car ne.

Pre ci sa mos fi car re al men te em es ta do de aler -
ta, mas esse es ta do não deve che gar ao alar mis mo,
para aten der aos in te res ses co mer ci a is e po lí ti cos de
pa í ses ri cos e que de pri mem o de sen vol vi men to de
pa í ses em de sen vol vi men to, como o Bra sil.

Tam bém pre ci sa mos co brar do Mi nis té rio a res -
pos ta ao ques ti o ná rio ca na den se. Há um ano eles
aguar dam do Bra sil a res pos ta a um ques ti o ná rio ela -
bo ra do por eles, no qual so li ci tam in for ma ções a res -
pe i to do es que ma sa ni tá rio ado ta do para o con tro le
da do en ça. Faz um ano que esse ques ti o ná rio foi fe i to
e o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, se gun do agên ci as in ter -
na ci o na is, de i xou de res pon dê-lo.

Não que o Ca na dá, os Esta dos Uni dos e o Mé xi -
co te nham ra zão, mas não se pode dar bre cha, uma
qui re ra de ar gu men to àque les que bus cam for mas
para pra ti car a re ta li a ção. Ao não in for mar, o Bra sil
deu a gran de opor tu ni da de es pe ra da pelo Ca na dá
para co lo car em prá ti ca a re ta li a ção.

Ape lo ao Mi nis tro da Agri cul tu ra para que po nha 
em dia as in for ma ções do Mi nis té rio para que isso

não sir va de ar gu men to para aque les que es tão ten -
tan do nos re ta li ar.

Va mos bus car os nos sos di re i tos na OMC, nos
pa í ses que com põem o Mer co sul. O con tro le sa ni tá rio 
do Rio Gran de do Sul, do Se na dor José Fo ga ça, do
Nor te, prin ci pal men te do Cen tro-Oeste e a Re gião
Sul não per de em nada para o ado ta do pelo Uru guai,
Argen ti na e mu i to me nos pelo Pa ra guai. Re cen te -
men te, con quis ta mos o cer ti fi ca do de isen ção, de
zona li vre da fe bre af to sa, por um tra ba lho re a li za do
por vá ri os Go ver nos, pela de di ca ção de pe cu a ris tas
que sa bi am que para ga nhar mer ca dos ex ter nos ti -
nham que cu i dar da qua li da de e da sa ni da de dos re -
ba nhos. Con se gui mos uma qua li da de ex cep ci o nal
dos nos sos re ba nhos. Te mos con fi na men to, ali men -
ta mos nos sas 1,5 mi lhão de ca be ças de gado com ra -
ção, mas no co me dou ro bra si le i ro do con fi na men to
não en tra ra ção de car ne ou os sos de ovi nos. Não há
pos si bi li da de téc ni ca do scra pie ser trans mi ti do do
ovi no para o bo vi no se não quan do o gado se ali men ta 
de fa ri nha de car ne ou da fa ri nha de os sos do ovi no e, 
quan to ao ho mem, ele não é con ta mi na do ao con su -
mir a car ne de ovi no. Por tan to, aqui não há pos si bi li -
da de de ocor rer a con ta mi na ção do ho mem.

É pre ci so es cla re cer o fato à opi nião pú bli ca,
por que Esta dos do Sul, o em es pe ci al o Rio Gran de
do Sul, do Cen tro-Oeste, do Nor te de pen dem da bo vi -
no cul tu ra, que é um com po nen te for te na re ce i ta e na
ge ra ção de em pre gos. Não po de mos per mi tir que
uma no tí cia in fun da da e sem cri té rio téc ni co aba le a
co mer ci a li za ção de car ne bra si le i ra e o mer ca do ex -
ter no, le van do mi lha res de pe cu a ris tas bra si le i ros ao
de sem pre go e ao de ses pe ro.

Sr. Pre si den te, en vi a rei um re que ri men to à Mesa
con vi dan do o Mi nis tro da Agri cul tu ra e ao Mi nis tro Cel so 
La fer para que es cla re çam nos sas dú vi das. De ve mos
eli mi nar os pro ble mas, mas de ve mos cu i dar para não
dar ar gu men tos àque les que que rem nos ca u sar pro -
ble mas. É pre ci so que a opi nião pú bli ca seja bem in for -
ma da, in clu si ve pela im pren sa, por que, da qui a pou co,
até eu fi ca rei com medo de con su mir car ne.

Mas não há ris co no con su mo de car ne de ovi -
no. Ci ta rei aqui mais um dado téc ni co: não há ne nhu -
ma pos si bi li da de da trans mis são ho ri zon tal da do en -
ça em bo vi nos, ou seja, não exis te ne nhu ma pos si bi li -
da de de uma vaca por ta do ra do mal trans mi tir a do en -
ça a sua cria. Por tan to, se to mar mos o cu i da do – de -
ve mos aqui dar va lor ao que está sen do fe i to pelo Mi -
nis té rio - de não per mi tir a fa bri ca ção de ra ção a par tir 
de fa ri nha de car ne e de os sos, es ta re mos evi tan do a
pro li fe ra ção do mal da vaca lou ca. Se im pe dir mos –
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como o Mi nis té rio está fa zen do – a im por ta ção de ani -
ma is pro ve ni en tes de pa í ses onde o mal da vaca lou -
ca foi iden ti fi ca do, es ta re mos evi tan do tam bém o in -
gres so des se mal em nos so País.

O nos so re ba nho está sob con tro le, Sr. Pre si -
den te. Falo isso como téc ni co e como Se na dor da Re -
pú bli ca. A clas se po lí ti ca bra si le i ra deve unir-se para
de fen der os in te res ses do País e, nes te caso, Sr. Pre -
si den te, a nos sa so be ra nia.

Encer ro re pe tin do o que dis se: na se ma na pas -
sa da, um lí der fran cês que i mou uma plan ta ção de
soja no Bra sil; foi apla u di do e mu i tos o ti ve ram como
he rói. Mas so mos nós, os bra si le i ros, que de ve mos
de ci dir se que re mos ou não os trans gê ni cos e o que é 
me lhor para o nos so con su mo. A nos sa so be ra nia
está em jogo no va men te, ago ra com a ame a ça dos
Esta dos Uni dos, do Mé xi co e do Ca na dá ao bo i co ta -
rem um pro du to sig ni fi ca ti vo na ge ra ção de re ce i ta e
de em pre go em nos so País.

É pre ci so re a gir, Sr. Pre si den te.
 O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ade mir Andra -
de. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Jef fer -
son Pé res. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Luiz
Otá vio. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ge ral -
do Cân di do. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Tião
Vi a na. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, na tar de
de hoje ou vi mos inú me ros pro nun ci a men tos em que
se ques ti o na va a glo ba li za ção, a in ter na ci o na li za ção
do po der das gran des na ções que com põem o G-7.
To man do o fi nal do pro nun ci a men to do Se na dor
Osmar Dias, que me an te ce deu, re i te ro o pro tes to à
ame a ça da nos sa so be ra nia em vá ri os se to res, es pe -
ci al men te no caso do pro nun ci a men to de S. Ex.ª so -
bre a in ge rên cia dos pa í ses que com põem o Naf ta –
Esta dos Uni dos, Ca na dá e Mé xi co –, con trá ri os à
aqui si ção de car ne do nos so País. Qu e ro jus ta men te
tra tar da ques tão da so be ra nia bra si le i ra, em es pe ci -
al, da ame a ça de in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia.

Sr. Pre si den te, te nho re i te ra da men te me re fe ri -
do a esse as sun to na tri bu na do Se na do Fe de ral, ci -
tan do al guns pro nun ci a men tos de lí de res das na ções 

mais po de ro sas do mun do. A ex-Primeira-Ministra
Mar ga ret That cher, em 1983, afir mou o se guin te: ”Se
os pa í ses sub de sen vol vi dos não con se guem pa gar
suas dí vi das, ven dam suas ri que zas, ter ri tó ri os e fá -
bri cas“. Mik ha il Gor ba chev, da Rús sia, dis se: ”O Bra sil 
deve de le gar par te de seus di re i tos so bre a Ama zô nia 
aos or ga nis mos in ter na ci o na is“ – em 1992. Fran ço is
Mi ter rand, ex-Presidente da Fran ça, fa lou: ”O Bra sil
pre ci sa ace i tar uma so be ra nia re la ti va so bre a Ama -
zô nia“ – em 1989. Al Gore, que era Vi ce-Presidente
dos Esta dos Uni dos e que con cor reu à Pre si dên cia,
de cla rou: ”Ao con trá rio do que os bra si le i ros pen sam,
a Ama zô nia não é de les, mas de to dos nós“ – em
1989. O ex-Primeiro-Ministro da Ingla ter ra John Ma -
jor, de cla rou: ”Para dar iní cio à fase ope ra ti va que
pode de fi ni ti va men te en se jar in ter ven ções mi li ta res
na re gião ama zô ni ca, é pre ci so agir ime di a ta men te“ – 
em 1992. Henry Kis sin ger, pro e mi nen te lí der nos
Esta dos Uni dos em go ver nos an te ri o res, dis se: ”Os
pa í ses in dus tri a li za dos te rão que mon tar um sis te ma
de pres sões e cons tran gi men tos para ga ran tir a so be -
ra nia mun di al so bre a Ama zô nia“ – em 1994.

Sr. Pre si den te, es sas de cla ra ções, por si só, já
se ri am su fi ci en tes para que nós, Con gres sis tas, ado -
tás se mos uma ati tu de mais res pon sá vel e sé ria nes -
sa ques tão da Ama zô nia. 

Há um Bra sil li to râ neo com pro ble mas, mas um
Bra sil re la ti va men te prós pe ro que vira as cos tas para
a Ama zô nia como a Co lôm bia o fez com a sua Ama -
zô nia. Hoje, a Ama zô nia co lom bi a na está sob in ter -
ven ção dos Esta dos Uni dos. 

Cito tam bém re cen te en tre vis ta do Sr. Tho mas
Skid mo re, con si de ra do o ma i or bra si li a nis ta, o ma i or
his to ri a dor nor te-americano so bre as sun tos bra si le i -
ros. Em en tre vis ta pu bli ca da no Cor re io Bra zi li en se,
de 4 de fe ve re i ro, foi fe i ta a se guin te per gun ta a ele:
”Que ava li a ção faz da par ti ci pa ção dos Esta dos Uni -
dos no Pla no Co lôm bia?“

Res pos ta: ”Se nos sos fi lhos es tão se dro gan do, a
cul pa é dos co lom bi a nos? Isso é uma lou cu ra! Os Esta -
dos Uni dos têm uma fé in crí vel em he li cóp te ros, como
se eles fos sem a so lu ção para tudo. Ago ra es tão en si -
nan do tiro e tá ti cas de guer ri lha ao Exér ci to da Co lôm -
bia, mais ou me nos como acon te ceu em El Sal va dor.
Estão er ra dos, já sa be mos que isso não fun ci o na“.

Ou tra per gun ta: ”A con se qüên cia ine vi tá vel será 
a trans fe rên cia do cul ti vo e pre pa ro de coca para as
fron te i ras do Bra sil ou da Ve ne zu e la?“

Res pos ta: ”Va mos re zar para que isso não
acon te ça, por que a ca pa ci da de do Go ver no bra si le i ro 
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de con tro lar a ba cia ama zô ni ca é ri dí cu la. O des pre -
pa ro é qua se to tal“.

Por tan to, a pa la vra tam bém de um es tran ge i ro
es pe ci a li za do em Bra sil, que fala cla ra men te da in ter -
na ci o na li za ção em mar cha so bre a nos sa Ama zô nia
bra si le i ra.

A re vis ta Épo ca, de 13 de no vem bro do ano
pas sa do, pu bli cou, na co lu na da jor na lis ta Joy ce Pas -
co witch, a se guin te nota: ”Ge rard Colby, ex-Secretário 
de Impren sa da Casa Bran ca, che ga esta se ma na
para fa lar da in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia. Mais
que isso, ele dá nome e so bre no me a em pre sá ri os e
ins ti tu i ções bra si le i ros e ame ri ca nos en vol vi dos no
pla no da CIA para ex plo ra ção da flo res ta. O as sun to
está do cu men ta do no li vro Seja Fe i ta a Vos sa Von ta -
de, da Edi to ra Re cord.“

Uma vez que os Esta dos Uni dos es tão pre sen -
tes na Co lôm bia, é in te res san te co nhe cer a nota pu -
bli ca da na in ter net pe las For ças Arma das Re vo lu ci o -
ná ri as da Co lôm bia, sob o tí tu lo A Ama zô nia: Obje ti -
vo do Impé rio: ”Os Esta dos Uni dos hi po cri ta men te
se co lo cam como ‘de fen so res dos di re i tos hu ma nos e 
do meio am bi en te’, ar gu men tan do para o mun do que
sua luta é con tra o nar co trá fi co e pelo bem-estar dos
seus ci da dãos, en quan to de sen vol vem sua po lí ti ca
im pe ri a lis ta com a fi na li da de de as su mir o con tro le di -
re to dos re cur sos exis ten tes na Re gião Ama zô ni ca e
ou tras áre as de in te res se es tra té gi co, além de con so -
li dar sua po si ção po lí ti ca e mi li tar.“

Po de ri am di zer que li, até ago ra, ape nas pa la -
vras de um mo vi men to con si de ra do de es quer da, um
mo vi men to re vo lu ci o ná rio, pa la vras de uma jor na lis ta
in de pen den te, de um bra si li anis ta. Mas tam bém te -
mos aqui pa la vras do mo vi men to de no mi na do Mo vi -
men to para res ti tu ir o Bra sil aos bra si le i ros, ba si ca -
men te cons ti tu í do de mi li ta res da re ser va. Diz o se -
guin te: ”Em ver da de, ne nhum des ses acon te ci men tos 
é fru to do aca so. São con se qüên ci as de um pla ne ja -
men to cen tra li za do que dis põe de um gi gan tes co po -
der eco nô mi co e do con tro le so bre os me i os de co mu -
ni ca ção e que pre ten de se trans for mar, de fato e de
di re i to, num go ver no mun di al hi e rar qui ca men te su pe -
ri or a to dos os es ta dos-nação que, hoje, exis tem so -
bre a ter ra. Esse gru po, ob ce ca do pelo po der mun di al, 
de fi niu uma es tra té gia que está em cur so e já se apre -
sen ta em di fe ren tes fa ses de exe cu ção em fun ção
das di fe ren tes si tu a ções lo ca is, re gi o na is ou na ci o na -
is. Na tu ral men te o Bra sil, como um es ta do-nação de
im por tân cia mun di al ex pres si va não po de ria ser ig no -
ra do pe las pre ten sões des se po der mun di al“.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, que ro ci tar aqui uma 
en tre vis ta do emi nen te ex-Governador do Dis tri to Fe -
de ral, Pro fes sor Cris to vam Bu ar que, que, in da ga do
so bre se era fa vo rá vel à in ter na ci o na li za ção da Ama -
zô nia, res pon deu: 

”Se a Ama zô nia, sob uma óti ca hu ma nis ta, deve 
ser in ter na ci o na li za da, in ter na ci o na li ze mos tam bém
as re ser vas de pe tró leo do mun do in te i ro. O pe tró leo é 
tão im por tan te para o bem-estar da hu ma ni da de
quan to a Ama zô nia para o nos so fu tu ro. Ape sar dis so, 
os do nos das re ser vas sen tem-se no di re i to de au -
men tar ou di mi nu ir a ex tra ção de pe tró leo e su bir ou
não o seu pre ço. Os ri cos do mun do, no di re i to de
que i mar esse imen so pa tri mô nio da Hu ma ni da de. 

Da mes ma for ma, o ca pi tal fi nan ce i ro dos pa í -
ses ri cos de ve ria ser in ter na ci o na li za do. Se a Ama zô -
nia é uma re ser va para to dos os se res hu ma nos, ela
não pode ser que i ma da pela von ta de de um dono...

(...)
Antes mes mo da Ama zô nia, eu gos ta ria de ver a 

in ternaci o na li za ção de to dos os gran des mu se us do
mundo. O Lou vre não deve per ten cer ape nas à Fran ça.

Cada mu seu no mun do é guar dião das mais be -
las pe ças pro du zi das pelo gê nio hu ma no“.

Sr. Pre si den te, de se jo por tan to, ao ci tar inú me ras
fon tes, di zer que de ve mos to mar me di das ur gen tes no
sen ti do de co lo car um fre io ao pro ces so de in ter na ci o -
na li za ção da Ama zô nia, que não é mais uma fic ção, não 
é ape nas medo in fun da do de al gu mas pes so as, no ta -
da men te da Ama zô nia, como eu. Há o caso da Co lôm -
bia. E não é di fe ren te no Peru, onde o pro ces so está
mu i to avan ça do, na Bo lí via e na Gu i a na. É pre ci so co lo -
car um fre io nes se pro ces so. De acor do com o Se na dor
Osmar Dias na ques tão da car ne bra si le i ra, de ve mos
im por a nos sa so be ra nia e di zer como a Ama zô nia deve 
ser ex plo ra da, con ser va da e, so bre tu do, de sen vol vi da
em be ne fí cio do Bra sil e dos bra si leiros.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ma u ro Mi ran da,
que es pe ro seja bre ve para que pos sa mos tam bém
ter a hon ra de ou vir o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, as con se qüên ci as da fal ta de aten -
ção do Go ver no Fe de ral para com a si tu a ção de em -
pre sas e tra ba lha do res au tô no mos do se tor de trans -
por tes es tão aí, para quem qui ser ver, nos no ti ciá ri os.
Nes se fi nal de ja ne i ro, fo ram os ca mi nho ne i ros que
re sol ve ram pa rar, can sa dos de es pe rar so lu ção para
o pro ble ma da ba i xa ren ta bi li da de de sua ati vi da de.
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De fato, os cus tos cres cen tes com com bus tí ve is
e pe dá gi os, ali a dos aos cus tos com a ma nu ten ção de
seus ve í cu los, com fre qüên cia es tra ga dos pelo mau
es ta do das es tra das, para não fa lar nos ris cos de rou -
bos e até as sas si na to em que in cor rem pelo sim ples
fato de es ta rem ro dan do por nos sas ro do vi as, for -
mam um qua dro ter rí vel para es ses pro fis si o na is. Qu -
a dro lo gi ca men te agra va do pelo au men to dos prê mi -
os dos se gu ros que pre ci sam pa gar para tra ba lhar
com al gu ma se gu ran ça con tra im pre vis tos.

Isso acon te ce logo a essa gen te que tem sido
res pon sá vel, nas úl ti mas dé ca das, por uma par ce la
sig ni fi ca ti va de nos sa ma triz de trans por te de mer ca -
do ri as! Essa gen te que leva às cos tas a ri que za da
pro du ção agrí co la e in dus tri al do País!

No ou tro lado da ba lan ça, o va lor dos fre tes está
con ge la do, o que faz com que a lu cra ti vi da de des sa
ati vi da de te nha ca í do a ní ve is in su por tá ve is. Por mais
in con ve niên ci as que nos ca u se essa pa ra li sa ção – a
nós ci da dãos que pre ci sa mos com prar nos sos ali -
men tos e ar ti gos de con su mo diá rio –, pre ci sa mos
ma ni fes tar nos sa so li da ri e da de a essa ca te go ria pro -
fis si o nal cuja vida é tão mal com pre en di da quan to é
ro man ce a da pe los me i os de co mu ni ca ção de mas sa.

Con tu do, Sras e Srs. Se na do res, mais des co nhe -
ci da e tão in jus ti ça da quan to a ca te go ria dos ca mi -
nho ne i ros é a dos re ven de do res de com bus tí ve is – os 
do nos de pos tos de ser vi ços –, so bre tu do os de pos -
tos ins ta la dos à be i ra das ro do vi as de nos so País.
Res pon sá ve is tam bém pelo fun ci o na men to da que la
que é, hoje ain da, a prin ci pal mo da li da de de trans por -
tes do País por for ne ce rem o com bus tí vel, os lu bri fi -
can tes e ou tros su pri men tos aos ca mi nho ne i ros, os
re ven de do res de com bus tí ve is en fren tam em seu
dia-a-dia inú me ras di fi cul da des re sul tan tes da fal ta
de uma po lí ti ca para o se tor e de toda sor te de des -
man dos ad mi nis tra ti vos, tan to por par te do Go ver no
Fe de ral quan to de al guns go ver nos es ta du a is.

Nin guém se sur pre en da caso, em al gum mo -
men to dos pró xi mos me ses, seja a vez des se se tor de 
pa ra li sar suas ati vi da des. Será ne ces sá rio que te nha -
mos ou tra pa ra li sa ção do trans por te ro do viá rio an tes
de to mar mos as me di das ca bí ve is para cor ri gir as dis -
tor ções de mer ca do que afli gem o se tor? Espe ro sin -
ce ra men te que não!

A imi nên cia de uma gre ve está ex pli ci ta da no
bo le tim de ja ne i ro de 2001 do Sin di ca to Se to ri al de Go -
iás. Ali es tão men ci o na dos os es for ços que a Fe de ra ção 
dos Sin di ca tos de Re ven de do res de Com bus tí ve is (Fe -
com bus tí ve is) tem fe i to em vão para sen si bi li zar au to ri -
da des go ver na men ta is para a si tu a ção crí ti ca em que

se en con tram os re ven de do res de com bus tí ve is no
País, for ça dos que es tão a tra ba lhar com mar gens es -
tre i tís si mas de lu cro. Mar gens es tre i tas, sim. Isso os
sur pre en de? Para se ter uma idéia de quão aper ta das
es tão as mar gens de lu cro dos do nos de pos tos de
com bus tí vel é su fi ci en te in for mar que, em 1994, quan do 
da im ple men ta ção do Pla no Real, o di e sel cus ta va aos
re ven de do res R$0,3019 e o pre ço na bom ba era de
R$0,363, o que re sul ta va em uma mar gem de 20,23%.
Hoje, os nú me ros são os se guin tes: R$0,7504 cen ta vos
pa gos às dis tri bu i do ras e R$0,819 de pre ço ao con su -
mi dor fi nal, ou uma mar gem de 9,14%. Hou ve uma
que da de qua se 55% da mar gem re la ti va.

Ape sar des sa ba i xa lu cra ti vi da de do se tor, o Go -
ver no de Go iás de cre tou um au men to da alí quo ta do
ICMS in ci den te so bre o di e sel de 17% para 18%, cus -
to que não pode ser re pas sa do ao con su mi dor. Em
Mi nas Ge ra is e em To can tins, Sr. Pre si den te, Esta do
de V. Exª, a alí quo ta é de 17%, no Dis tri to Fe de ral, de
12%. O usuá rio das es tra das que atra ves sam Go iás,
por tan to, pode en cher o tan que an tes da di vi sa, atra -
vessar o Esta do e de i xar para re a bas te cer após en trar
em ou tra uni da de da Fe de ra ção. Per dem os do nos go i a -
nos de pos tos de abas te ci men to, mas per de tam bém e,
so bre tu do, o Esta do de Go iás, que vê re du zi da sua ar -
re ca da ção po ten ci al. Re du ção ca u sa da por sua pró pria
ga nân cia em ar re ca dar mais, à ma ne i ra do gran je i ro
apres sa do da fá bu la in fan til, que mata a ga li nha que lhe
for ne cia, di a ri a men te, um ovo de ouro.

Re pa rem bem, Sras e Srs. Se na do res: a cada li -
tro de ga so li na ven di do em Go iás, a um pre ço mé dio
de R$1,7325, os go ver nos es ta du al e fe de ral re co -
lhem, no ata ca do, R$0,45; a mar gem dos re ven de do -
res re ta lhis tas não pode ul tra pas sar os R$0,15 – ou
três ve zes me nos, ape sar de en fren ta rem, por sua
con ta, to dos os ris cos ine ren tes a seu ne gó cio. 

Por ou tro lado, os con su mi do res fa zem exi gên -
ci as cada vez ma i o res, como ace i ta ção de pa ga men -
to por che que e car tão de cré di to, to ma das elé tri cas
para câ ma ras fri go rí fi cas, for ne ci men to de pneu,
guin cho e ou tros ser vi ços. É como se os pos tos ti ves -
sem de ser su per mer ca dos de ser vi ços ro do viá ri os.

Ape sar des se qua dro em que as ma i o res di fi cul -
da des são pro du zi das pela fal ta de pla ne ja men to por
par te do Go ver no, o Mi nis té rio Pú bli co e o Pro con vêm,
re pe ti da men te, acu san do o se tor de fal ca tru as con tra a
eco no mia po pu lar e pro du zin do, a par tir de ir re gu la ri da -
des co me ti das por uma mi no ria de so nes ta, uma ima -
gem nega ti va para to dos os em pre sá ri os do se tor.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, por tudo isso,
cre io ser jus to o ple i to dos em pre sá ri os do se tor por
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mais aten ção da par te do Go ver no. Não será mais
acer ta do agir em vez de de i xar a cri se es tou rar? Pre -
ve nir, em lu gar de re me di ar?

Sr. Pre si den te, eram es sas as mi nhas pon de ra -
ções.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Edu ar do Su plicy 
por cin co mi nu tos, caso V. Exª que i ra uti li zar esse
tem po.

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, ten do eu avi sa do no mo men to
em que che guei ao ple ná rio que gos ta ria de usar da
pa la vra e ten do sido cha ma do para tal, gos ta ria que
hou ves se a ne ces sá ria con des cen dên cia e pror ro ga -
ção da ses são para que eu pos sa con clu ir o pro nun ci -
a men to so bre a ques tão do si gi lo ban cá rio.

Nos úl ti mos anos, a ques tão do si gi lo ban cá rio tem
sido ob je to de ex ten sa con tro vér sia no Bra sil, es pe ci al -
men te en tre ju ris tas e tri bu ta ris tas. No fi nal de 2000, o
Con gres so apro vou um pro je to de lei que dis ci pli na o de -
ver de si gi lo das ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de fi ne as hi pó -
te ses em que pode ha ver seu le van ta men to. O pon to es -
sen ci al, como se sabe, é aque le que per mi te à au to ri da -
de tri bu tá ria, sob de ter mi na das con di ções, o aces so aos
re gis tros ban cá ri os e fi nan ce i ros do con tri bu in te, in de -
pen den te men te de au to ri za ção ju di ci al pré via.

De po is da vo ta ção no Con gres so, a con tro vér -
sia con ti nu ou. Há os que te mem o abu so do po der por
par te da Re ce i ta Fe de ral e dos fis ca is. A cons ti tu ci o -
na li da de des sa lei está sen do ques ti o na da pela Con -
fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio, pelo Par ti do So ci al
Li be ral e pela Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria.
Em bre ve, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral terá de se pro -
nun ci ar a res pe i to. Não me pa re ce que es sas crí ti cas
te nham mu i to fun da men to, em es pe ci al o ar gu men to
da in cons ti tu ci o na li da de da que bra do si gi lo ban cá rio.
Lem bro que essa é uma po si ção an ti ga do Par ti do
dos Tra ba lha do res, sem pre fa vo rá vel a que as au to ri -
da des tri bu tá ri as, res pe i ta dos os di re i tos in di vi du a is,
ti ves sem aces so a da dos ban cá ri os de con tri bu in tes
sus pei tos de eva são fis cal. Há mu i to tem po, en ten de -
mos que uma con cep ção in fle xí vel do si gi lo ban cá rio
tem fun ci o na do como uma bar re i ra im por tan te no com -
ba te à so ne ga ção dos im pos tos e das con tri bu i ções.

Em 1995, fui um dos au to res de uma pro pos ta
de re forma tri bu tá ria que o Par ti do dos Tra ba lha do res
apre sen tou. De po is de lon ga dis cus são na Ban ca da e
em di ver sas ou tras ins tân ci as par ti dá ri as e de po is de
con sul tas de ta lha das a es pe ci a lis tas ex ter nos, che ga -

mos a uma pro pos ta abran gen te, que se re fe ria ex pres -
sa men te à ques tão da que bra ou da fle xi bi li za ção do si -
gi lo em ter mos bas tan te pró xi mos aos que apro va mos
aqui no Con gres so Na ci o nal em fins do ano pas sa do.

Na que la oca sião, o PT che gou a um do cu men to
fi nal e a uma Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que 
se re fe ria ao pro ble ma do si gi lo nos se guin tes ter mos: 
“Infor ma ções de fun da men tal re le vân cia para a fis ca -
li za ção es tão re gis tra das nas tran sa ções do sis te ma
fi nan ce i ro, mas es tão mu i tas ve zes fora do al can ce da 
ad mi nis tra ção tri bu tá ria, em fun ção de uma apli ca ção 
ex ces si va men te rí gi da do pre ce i to do si gi lo ban cá rio.
Essa ri gi dez se apóia em in ter pre ta ções cap ci o sas do 
art. 5º da Cons ti tu i ção e da le gis la ção in fra cons ti tu ci -
o nal. De ve-se ga ran tir ao Fis co o aces so aos re gis tros 
ban cá ri os e fi nan ce i ros para fa ci li tar a con clu são de
in qué ri tos ad mi nis tra ti vos já ins ta u ra dos“.

No que diz res pe i to à le gis la ção in fra cons ti tu ci o -
nal, o PT de 1995 pro pu nha fa zer as al te ra ções ne -
ces sá ri as para evi tar que o aces so da ad mi nis tra ção
tributá ria aos re gis tros fi nan ce i ros fi cas se con di ci o na do 
ao pro ces so ju di ci al. Por ou tro lado, fri sá va mos que ”a
fle xi bi li za ção do si gi lo ban cá rio para fins de fis ca li za ção
re quer a es tri ta ob ser vân cia do si gi lo fis cal, isto é, deve
ser acom pa nha da de me di das que res pon sa bi li zem cri -
mi nal men te ser vi do res do Fis co que per mi tam o va za -
men to de in for ma ções ao pú bli co ou fa çam uso de las
para fins de in te res se pes so al ou po lí ti co“.

Cre io que es ses prin cí pi os con ti nu am vá li dos e
fo ram dis cu ti dos na le gis la ção re cém-aprovada pelo
Con gres so Na ci o nal.

Em 1995, o PT pro pu nha tam bém que se fi zes se
uma emen da à Cons ti tu i ção para es pe ci fi car que a ad mi -
nis tra ção tri bu tá ria po de ria ter aces so às in for ma ções fi -
nan ce i ras do con tri bu in te, nos ter mos da lei, res pe i ta dos
os di re i tos in di vi du a is. Re ven do a ques tão, pa re ce-me
que a emen da é des ne ces sá ria ou re dun dan te. São su fi -
ci en tes as mo di fi ca ções na le gis la ção in fracons ti tu ci o -
nal que apro va mos no fi nal do ano pas sa do.

Esse as pec to foi mu i to bem es cla re ci do pelo tri -
bu ta ris ta Osi res Lo pes Fi lho, ex-Secretário da Re ce i -
ta Fe de ral, em ar ti go pu bli ca do re cen te men te pelo
Cor re io da Ci da da nia. A Cons ti tu i ção de 1998, fri sa
o ex-Secretário, já con sa gra a que bra do si gi lo. O art.
145, de po is de de fi nir a per so na li za ção dos im pos tos
e a ca pa ci da de eco nô mi ca do con tri bu in te como prin -
cí pi os bá si cos da tri bu ta ção, es ta be le ce, logo em se -
gui da, que ”é fa cul ta do à Admi 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,
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nos ter mos da lei, o pa tri mô nio, ren di men tos e ati vi da -
des eco nô mi cas do con tri bu in te“.

Ora, de pó si tos ban cá ri os e apli ca ções fi nan ce i -
ras são, evi den te men te, par te do pa tri mô nio do con -
tri bu in te. Os ju ros cor res pon den tes são par te do seu
ren di men to.

No  en tan to, fri sa mos na pro pos ta apre sen ta da pelo 
PT, em 1995, para di fi cul tar o aces so da fis ca li za ção às
in for ma ções ban cá ri as tem-se ape la do re i te ra da men te e 
com su ces so para o art. 5º, in ci so XII da Cons ti tu i ção Fe -
de ral. É uma in ter pre ta ção mu i to for ça da, uma vez que
esse in ci so se re fe re es pe ci fi ca men te à in vi a bi li da de do
di re i to ao ”si gi lo da cor res pon dên cia e das co mu ni ca ções 
te le grá fi cas, de da dos e das co mu ni ca ções te le fô ni cas“,
e não a re gis tros ban cá rios.

Além dis so, como no tou Osi res Lo pes Fi lho, ”a
in vi o la bi li da de dos da dos, se é que essa ex pres são
abran ge de pó si tos ban cá ri os e apli ca ções fi nan ce i -
ras, já está sob con tro le do Fis co. Afi nal, dos con tri bu -
in tes do Impos to de Ren da, to dos os anos, apre sen -
tam de cla ra ção pa tri mo ni al em que in clu em es sas ob -
ser va ções re fe ri das a 31 de de zem bro".

Ou tra con tri bu i ção sig ni fi ca ti va ao de ba te da
ques tão foi dada pelo Pre si den te da Fe bra ban (Fe de -
ra ção Bra si le i ra de Ban cos), Ro ber to Se tu bal, em en -
tre vis ta à Fo lha de S.Pa u lo do úl ti mo dia 19 de ja ne i -
ro. Nes sa en tre vis ta, o Pre si den te da Fe bra ban abor -
dou a ques tão do si gi lo sob ou tro ân gu lo que não o ju -
rí di co-constitucional. Fa lan do em nome pró prio, e não 
em nome da Insti tu i ção que pre si de, Ro ber to Se tu bal
de cla rou que é es sen ci al que se dê ao Go ver no ”me i -
os para ele de sen vol ver um pro je to so ci al que to dos
nós re cla ma mos no Bra sil. Por tan to, acho im por tan te
que a Re ce i ta Fe de ral te nha os me i os para co brar e
fis ca li zar os im pos tos que são de vi dos e ne ces sá ri os
para esse pro je to so ci al para o País. Sem dar os me i -
os para o Go ver no au men tar o sa lá rio mí ni mo e am -
pli ar o aten di men to à sa ú de e à edu ca ção, é mu i to di -
fí cil che gar mos ao país que al me ja mos“. Qu e ro res -
sal tar que a Fe bra ban não to mou ini ci a ti va se me lhan -
te à da CNC e à da CNI de ques ti o nar a cons ti tu ci o na -
li da de da que bra do si gi lo para fins de fis ca li za ção.

Qu es ti o na do pela Fo lha de S.Pa u lo se o pro je -
to não tra ria o ris co de au men tar o Impos to de Ren da,
Ro ber to Se tu bal deu a res pos ta que me pa re ce ade -
qua da: ”O Impos to de Ren da tal vez seja o mais jus to.
Tra ta-se de um im pos to pro gres si vo. Esse im pos to
tem uma par ti ci pa ção re la ti va men te pe que na so bre o
PIB, tal vez até pela di fi cul da de em mo ni to rá-lo e co -
brá-lo. Então, aca bam ocor ren do to dos os pro ble mas
que co nhe ce mos e re cla ma mos de im pos tos em cas -
ca ta e de uma sé rie de con tri bu i ções e im pos tos exa -
ge ra dos em al gu mas ati vi da des“.

Essas afir ma ções são in te i ra men te com pa tí ve is 
com as pro pos tas que o PT tem de fen di do des de
1995. Acres cen ta ria, en tre tan to, que o nos so en ten di -
men to é que a pro gres si vi da de do Impos to de Ren da
é ain da mu i to li mi ta da no Bra sil e po de ria per fe i ta -
men te ser au men ta da. Lem bro que o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, des de 1994, e an tes mes -
mo quan do era Mi nis tro da Fa zen da, na ver da de, di -
mi nu iu a pro gres si vi da de. Ago ra é fato que o ba i xo
peso do Impos to de Ren da e de ou tros tri bu tos di re tos 
aca bam le van do a uma de pen dên cia ex ces si va de tri -
bu tos in di re tos, in clu si ve em cas ca ta ou cu mu la ti vos.

Con cor da mos com Ro ber to Se tu bal quan do ele
afir ma, na mes ma en tre vis ta, que ”se der mos con di -
ções à Re ce i ta para que ela pos sa co brar o Impos to
de Ren da de for ma mais ade qua da, o País terá dado
ou tro sal to fan tás ti co de qua li da de em ter mos de ar re -
ca da ção. A ar re ca da ção do Impos to de Ren da é mu i -
to mais jus ta para a eco no mia. Man tém a eco no mia
com pe ti ti va e é fa vo rá vel à dis tri bu i ção de ren da“. De
fato, os tri bu tos in di re tos cos tu mam ser re gres si vos,
isto é, one ram pro por ci o nal men te mais os se to res de
ba i xa ren da. E os tri bu tos cu mu la ti vos pre ju di cam a
com pe ti ti vi da de in ter na ci o nal das em pre sas bra si le i -
ras, tan to nos mer ca dos ex ter nos como no mer ca do
in ter no, na com pe ti ção com im por ta ções.

Ro ber to Se tu bal re cor da tam bém que, até o ano 
de 1994, a Re ce i ta Fe de ral po dia ir di re to aos ban cos
e so li ci tar in for ma ções. Em 1994, a ques tão foi le va da
ao STJ, e de ci diu-se que a Re ce i ta te ria que ir por
meio do Ju di ciá rio.

No mun do, ob ser va Se tu bal, há vá ri os exem plos 
de pa í ses, como Fran ça e Esta dos Uni dos, que têm
me ca nis mos que pos si bi li tam à Re ce i ta ob ter in for -
ma ções di re tas dos ban cos. No caso do Bra sil, diz
ele, não hou ve abu so até 1994, e hoje, com o pro ces -
so mu i to mais po li ci a do e con tro la do pelo de cre to re -
cen te men te as si na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
ele não vê ra zões para ma i o res pre o cu pa ções.

Em suma, é com sa tis fa ção que re gis tro o fato
de po si ções tra di ci o nal men te de fen di das pelo meu
Par ti do e ou tros se to res de Opo si ção es ta rem sen do
ace i tas pelo Go ver no e por ou tros se to res da opi nião
pú bli ca. Qu an to mais essa dis cus são se con so li dar,
mais pró xi mos es ta re mos de um sis te ma tri bu tá rio
efi caz e jus to.

Qu e ro re gis trar tam bém o Ato da Mesa do Se na -
do Fe de ral, pu bli ca do na se ma na pas sa da, que re gu -
la men ta a tra mi ta ção de re que ri men to de in for ma ção, 
in clu si ve ten do em vis ta a edi ção da Lei Com ple men -
tar nº 105, de ja ne i ro de 2001. Fica cla ro que um Se -
na dor ou Co mis são po de rá re que rer in for ma ção si gi -
lo sa re fe ren te a ope ra ções ati vas e pas si vas e ser vi -
ços pres ta dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras, es pe ci fi -
can do-se sem pre o fun da men to so bre a im por tân cia
da in for ma ção so li ci ta da a Mi nis tro de Esta do ou ór -
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gão di re ta men te su bor di na do à Pre si dên cia. O Ato
de i xa cla ro a ne ces si da de de pra zos para exa me e
vo ta ção da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, bem
como para a de li be ra ção do Ple ná rio do Se na do Fe -
de ral. Re i te ra o pra zo de trin ta dias para o Mi nis tro de
Esta do res pon der, bem como dis ci pli na a for ma como 
os Se na do res de vem tra tar as in for ma ções si gi lo sas.

A par tir de ago ra – e isso é da ma i or re le vân cia,
Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res –, o Se na do terá um
meio mais efi caz de so li ci tar in for ma ções re le van tes
para que pos sa mos bem cum prir nos so de ver cons ti -
tu ci o nal de fis ca li zar os atos do Exe cu ti vo.

Per mi ta-me, Sr. Pre si den te, na mi nha con clu -
são, di zer, da mes ma for ma como V. Exª e os de ma is
Se na do res que hoje aqui fa la ram, que to dos es ta mos
mu i to em pe nha dos em que a de ci são que to ma re mos
no pró xi mo dia 14 seja no sen ti do de for ta le cer a ins ti tu i -
ção, o Se na do Fe de ral e o Con gres so Na ci o nal, para
que to dos pos sa mos es tar aqui exer cen do, da me lhor
ma ne i ra pos sí vel, os nos sos de ve res cons ti tu ci o na is de
bem re pre sen tar o povo, fis ca li zar os atos do Exe cu ti vo,
dando exem plo na nos sa pró pria Casa e le gis lar.

Na úl ti ma quin ta-feira, em vi si ta ao Se na dor Ja -
der Bar ba lho, pro pus a S. Exª, como can di da to in di ca -
do pelo seu par ti do, o PMDB, as sim como ao Se na dor 
Jef fer son Pé res, in di ca do pelo Blo co de Opo si ção,
que am bos pos sam, se pos sí vel ama nhã, re a li zar
nes te ple ná rio a ex po si ção so bre os seus pro pó si tos
como can di da tos à Pre si dên cia da Casa. Nun ca ti ve -
mos, des de que es tou aqui, uma ex po si ção pré via
dos can di da tos à Pre si dên cia do Se na do so bre seus
pla nos, pro gra mas e pro pó si tos, de ma ne i ra que cada 
Se na dor e cada Par ti do pu des sem com eles di a lo gar.
Des sa for ma, eu gos ta ria de in for mar que o Se na dor
Ja der Bar ba lho ace i tou a pro po si ção, e o Se na dor
Jef fer son Pé res, ama nhã, es ta rá aqui ex pon do seu
pla no, e nós, do Blo co da Opo si ção, o es ta re mos apo -
i an do e ex pon do aqui lo que acre di ta mos que pre va le -
cer para que as co i sas aqui se dêem sem pre da ma -
ne i ra mais trans pa ren te pos sí vel. O Se na dor Ja der
Bar ba lho tam bém as sim se pro nun ci ou.

Eu gos ta ria de in for mar aos meus co le gas que
não pu de ram es tar em São Pa u lo que fiz on tem uma
vi si ta ao ex-Presidente e Se na dor José Sar ney, que,
de po is de ter sido sub me ti do a uma ope ra ção para re -
ti rar cál cu los da ve sí cu la, está bem me lhor, ape sar
das for tís si mas do res que so freu – quem sabe até em
fun ção de toda a ten são que aca bou sen do ca na li za -
da so bre S. Exª, mas que, em ver da de, pesa tam bém
so bre to dos nós, os 81 Se na do res.

O Se na dor José Sar ney, fe liz men te, já deve ter
re ce bi do alta, se gun do con fir ma o Se na dor Car los
Pa tro cí nio. Por tan to, deve es tar vin do para Bra sí lia e
po de rá se re cu pe rar, em casa, da ci rur gia que so freu,
po den do, quem sabe, es tar aqui no dia 14, par ti ci pan -

do conos co não ape nas da ele i ção, mas da de ci são que 
to dos te re mos a res pon sa bi li da de de to mar. Qu e re mos
crer que ain da pos sa sur gir um en ten di men to que for -
ta le ça o Se na do, com o ma i or con sen so pos sí vel.

O de ba te que am bos os can di da tos, Jef fer son
Pé res e Ja der Bar ba lho, se pro põem a fa zer cer ta -
men te irá ser de gran de pro ve i to para a nos sa Casa.
Faço o anún cio de que am bos ace i ta ram aqui es tar
para que as sim pos sa mos ou vir as pla ta for mas de
cada um.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O

Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos en vi ou dis cur so à 
Mesa para ser pu bli ca do na for ma do art. 203 do Re -
gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, de se jo, Sr.
Pre si den te, le var ao co nhe ci men to des ta Casa e, si mul -
ta ne a men te, fa zer uma rá pi da aná li se, so bre a si tu a ção
dos Esta dos, e de meu Esta do do To can tins es pe ci fi ca -
men te no que se re fe re a sua ade qua ção aos li mi tes de
gas tos pú bli cos, es pe ci al men te no se tor de pes so al, im -
pos tos pela atu al Le gis la ção, e de modo especí fi co pela 
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (LRF). 

Va lho-me da re por ta gem pu bli ca da pelo Jor nal
Fo lha de S.Pa u lo, du ran te o pe río do de re ces so, em
data de 15 de ja ne i ro úl ti mo, com base em da dos for -
ne ci dos pelo BNDES, e das pró pri as Se cre ta ri as
Esta du a is da Fa zen da.

Se gun do es ses da dos, em pelo me nos 21 Esta dos,
dos 25 que fo ram ana li sa dos, o li mi te de gas tos com pes -
so al, es ta be le ci do pela LRF não vem sen do cum pri do.

O per cen tu al de gas tos, em 21 Esta dos, va ria
para mais do ín di ce es ta be le cido, em to dos ou em al -
gum dos po de res, uma vez que a lei fixa per cen tu a is
para cada Po der, em 21 Esta dos, si tu an do-se aba i xo
(em to dos os Po de res) em ape nas qua tro: Ama zo nas, 
Ce a rá, Ba hia e o Esta do do To can tins. No Rio Gran de
do Sul – o Esta do onde o ín di ce ge ral al can ça o mais
alto per cen tu al, o gas to com pa ga men to de pes so al che -
gou, em 1999, a 80,40%, si tu a ção que ain da não se mo -
di fi cou, se gun do ad mi te o Go ver na dor da que le es ta do.

No Esta do do To can tins, Sr. Pre si den te, no bres
Se na do res e Se na do ras, os gas tos com pes so al si tu -
am-se em ape nas 37,23% da re ce i ta lí qui da do Esta do,
sen do o me nor gas to per cen tu al en tre to dos os Esta dos 
bra si le i ros. É de se res sal tar que esse ba i xo ín di ce ocor -
re em con se qüên cia dos per cen tu a is apli ca dos aos três
Po de res e ao Mi nis té rio Pú bli co, to dos man ti dos bem
abaixo do exi gi do pe los dis po si ti vos le ga is.

Assim é, Sr. Pre si den te, que os gas tos do Exe -
cu ti vo no item Pes so al, atin gem ape nas 31,16% da
re ce i ta lí qui da. Os gas tos do Le gis la ti vo se si tu am em
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2,37%. No Ju di ciá rio, em 2,7%; e, no Mi nis té rio Pú bli -
co, em ape nas 1,23%.

Ate nho-me ago ra, Sr. Pre si den te, aos da dos re -
fe ren tes ao meu Esta do, onde, gra ças ao se ve ro con -
tro le de gas tos com as ati vi da des meio, o Go ver na do
es ta du al tem con se gui do uma pou pan ça que se apro -
xi ma dos 60% da Re ce i ta lí qui da, in te gral men te des ti -
na da a in ves ti men to.

Essa se ve ra po lí ti ca de con ten ção de gas tos,
ex pli ca o Go ver na dor Si que i ra Cam pos, re sul ta no
au men to da ca pa ci da de de in ves ti men to do Esta do
sob dois as pec tos:

O pri me i ro, em fun ção da apli ca ção de re cur sos
do pró prio Esta do, sus ten ta dos por um sis te ma de ar -
re ca da ção em con tí nuo aper fe i ço a men to. 

O se gun do, decor ren te da ca pa ci da de de en di -
vi da men to do Esta do, re sul ta do da con fi an ça na so li -
dez de sua eco no mia e em sua ca pa ci da de de hon rar
as con tra par ti das, com pro mis sos que têm sido man ti -
dos ri go ro sa men te em dia.

De ve-se isso, Sr. Pre si den te, ao ex tra or di ná rio
pro ces so de de sen vol vi men to que se ve ri fi ca no meu
Esta do, ras ga do por ro do vi as de pri me i ra qua li da de,
de nor te a sul, com ín di ces de edu ca ção, sa ú de e
bem-estar que se apro xi mam dos me lho res ín di ces
bra si le i ros, ca rac te ri zan do-se ain da, pela ca pa ci da de 
de atra ir a ini ci a ti va pri va da para di na mi zar os se to res 
pro du ti vos e a in fra-estrutura, da qual a cons tru ção da 
Usi na Luiz Edu ar do Ma ga lhães pela ini ci a ti va pri va -
da, se cons ti tui no me lhor exem plo.

De ou tra par te, gra ças a essa po lí ti ca ra ci o na li -
za da, o go ver no do Esta do tem con se gui do man ter ri -
go ro sa men te em dia seus com pro mis sos fi nan ce i ros
com o fun ci o na lis mo, in clu si ve con ce den do re a jus tes
sa la ri a is, que, de ve rão acon te cer no va men te nos pró -
xi mos me ses.

Mes mo com es ses re a jus tes pre vis tos, a fo lha
de pa ga men to to tal de ve rá si tu ar-se, no pri me i ro mo -
men to, em ape nas 42% da re ce i ta lí qui da do Esta do,
de ven do re gre dir a nú me ros pró xi mos aos atu a is,
com o cres ci men to da ar re ca da ção.

Qu e ro con clu ir, Sr. Pre si den te, aler tan do o País
e esta Casa, de que a ad mi nis tra ção res pon sá vel e
con tro la da é pos sí vel. Sei que o Esta do do To can tins
leva a van ta gem de não ter her da do uma má qui na vi -
ci a da, fru to de uma cul tu ra cli en te lis ta, que tem ca rac -
te ri za do o país. 

Ora, o meu Esta do po de ria ter se gui do esse
mau exem plo, como even tu al men te pos sa ter ocor ri -
do em ou tros Esta dos de cri a ção igual men te re cen te.
Não o fez. Pre fe riu op tar pelo ca mi nho da aus te ri da -
de, do bom de sem pe nho da fun ção pú bli ca, do exer -

cí cio da au to ri da de com res pon sa bi li da de e sen so de
ser vi ço pú bli co de ser vir ao pú bli co.

O povo do To can tins re ce be os fru tos des se es -
for ço e o Esta do, que ja ma is de se jou ser apon ta do
com exem plo para nin guém, se cons ti tui, no en tan to,
numa re a li da de con cre ta que com pro va que é pos sí -
vel re a li zar uma ad mi nis tra ção res pon sá vel e efi caz
em fa vor do de sen vol vi men to do país e da me lho ria
con tí nua da qua li da de de vida do povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Tem

a pa la vra V. Exª.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Eu gos -

ta ria de usar da pa la vra, Sr. Pre si den te, an tes de V.
Exª en cer rar a ses são. Fiz si nal para me ins cre ver
para esse fim...

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – La -
men to, emi nen te Se na dor José Fo ga ça; fo mos to le ran -
tes com o Se na dor Edu ar do Su plicy, mas a ses são do
Se na do Fe de ral já se ex tin guiu às 18h33min. Se V. Exª
tem uma ques tão de or dem de ex tre ma im por tân cia...

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, não te nho uma ques tão de or dem e não te nho ne -
nhu ma pre ten são de vi o lar o Re gi men to. Entre mim e o
Se na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª dá pre fe rên cia a que S.
Exª vi o le o Re gi men to, im pe din do-me de fa lar. V. Exª
exer ce a Pre si dên cia da for ma como bem lhe con vi er.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – No -
bre Se na dor José Fo ga ça, o emi nen te Se na dor Edu -
ar do Su plicy es ta va de vi da men te ins cri to. Teve o seu
nome cha ma do, mas não es ta va no mo men to e, por
isso, foi cha ma do na re pes ca gem.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Ace nei
da qui a V. Exª no sen ti do de que eu de se ja va fa lar.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Infe -
liz men te, não cap tei esse si nal.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Tal vez
por que há mu i tos Se na do res no ple ná rio, e V. Exª não
con se guiu di fe ren ci ar.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – A
ses são já ha via se es go ta do, emi nen te Se na dor. Não
há nada con tra V. Exª. Sei que to dos te ri am mu i ta von -
ta de de ou vi-lo, mas, in fe liz men te, já ex tra po la mos, e
mu i to, o tem po da ses são.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Nada 
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

 Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 47 mi nu tos.)
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Ata da 4ª Ses são Não De li be ra ti va
em 6 de fe ve re i ro de 2001

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

Pre si dên cia dos Srs. Anto nio Car los Ma ga lhães, Ge ral do Melo
Ade mir Andra de, Car los Pa tro cí nio e La u ro Cam pos

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Ha -
ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor La u ro
Cam pos, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO PRE SI DEN TE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 2, de 2001 (nº 8.476/2000, na ori gem), de 29
de no vem bro pas sa do, en ca mi nhan do as in for ma -
ções com ple men ta res re fe ren tes ao Re que ri men to nº 
336, de 2000, do Se na dor Ge ral do Cân di do. À Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le.

As in for ma ções com ple men ta res fo ram 
en ca mi nha das, em có pia, ao Re que ren te.

O Avi so ori gi nal foi au tu a do como Avi -
so nº 2, de 2001, e vai à Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Sem
pre ju í zo dos de ma is ora do res, con ce do a pa la vra ao
emi nen te Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP –
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Car los Pa tro cí nio, Srªs 
e Srs. Se na do res, que ro res sal tar que es ta mos es pe -
ran do para a tar de de hoje pro nun ci a men to im por tan -
te do Se na dor Jef fer son Pé res, que, in clu si ve, avi sou
a to dos os Srs. Se na do res e Srªs Se na do ras que irá
apre sen tar a sua pro pos ta de pla ta for ma para for ta le -

cer a ins ti tu i ção, o Se na do Fe de ral, e o Con gres so
Na ci o nal. Se ria ex tre ma men te im por tan te que tam -
bém o ou tro can di da to à Pre si dên cia do Se na do até o
mo men to, o Se na dor Ja der Bar ba lho, pu des se com -
pa re cer hoje ao ple ná rio, para que pu dés se mos ou vir
as pro po si ções de am bos os can di da tos à Pre si dên -
cia do Se na do, para que am bos aqui co nos co in te ra -
gis sem. Ambos po de rão não ape nas ex por as suas
idéi as como tam bém ou vir de to dos os Se na do res as
su ges tões e ava li a ções de cada um so bre as suas
pla ta for mas. 

No mo men to em que es ta mos de ba ten do a su -
ces são no Se na do, a mu dan ça da Pre si dên cia e da
Mesa, e na Câ ma ra dos De pu ta dos, que ro pro por aos 
con ten do res que es te jam de fato dis pos tos a for ta le -
cer a ins ti tu i ção, o Con gres so Na ci o nal, es pe ci al men -
te ao Pre si den te do Se na do, que será o Pre si den te do 
Con gres so, como pri me i ra me di da, que con vi de o
Pre si den te da Re pú bli ca para que, na aber tu ra dos
tra ba lhos da ses são le gis la ti va – por tan to, no dia se -
guin te à ele i ção –, no dia 15 de fe ve re i ro, ve nha pes -
so al men te ler a sua men sa gem e o seu pla no de go -
ver no, ex por a si tu a ção do País e so li ci tar as pro vi -
dên ci as que jul gar ne ces sá ri as, em vez de sim ples -
men te re me tê-los pe las mãos do Mi nis tro Che fe da
Casa Ci vil, para se rem li dos de ma ne i ra im pes so al
pelo 1º Se cre tá rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, como
tem ocor ri do. 

Estou aguar dan do a vo ta ção de pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção que re gu la men ta isso, cujo
pa re cer na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça é do
Se na dor Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB. Res sal to,
en tre tan to, que a exem plo do que já fez o Pre si den te
José Sar ney, quan do era Pre si den te da Re pú bli ca,
pode per fe i ta men te o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so com pa re cer ao Con gres so Na ci o nal, ob vi a -
men te com a anuên cia e – es pe ro – o con vi te da Mesa 
do Con gres so Na ci o nal, para a le i tu ra da que la men -
sa gem. 

Se ria o mo men to opor tu no para que o Pre si den -
te vi es se di zer qua is as suas me tas de cres ci men to

Fe ve re i ro  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-fe i ra 7 00401

    169JAN/FEV 2001 ANAIS DO SENADO NACIONAL 



da eco no mia, de me lho ria da dis tri bu i ção de ren da,
de efe ti va er ra di ca ção da po bre za e do anal fa be tis -
mo, de uni ver sa li za ção das opor tu ni da des de edu ca -
ção, de ace le ra ção da re for ma agrá ria, de ex pan são
dos pro gra mas de mi cro cré di to, de es ta bi li da de de
pre ços, e as sim por di an te. 

O ide al se ria que os Con gres sis tas, por seu Lí -
de res, pu des sem tam bém opi nar so bre o que fos se
dito pelo Pre si den te. Esta ría mos, num re gi me pre si -
den ci al, co lo can do em prá ti ca al guns dos as pec tos
mais in te res san tes do diá lo go mais co mum que ocor -
re nos par la men tos de ou tros pa í ses, mais ain da na -
que les de re gi me par la men ta ris ta. Lem bro que um
dos mo men tos mais al tos do re gi me pre si den ci al nor -
te-americano se dá jus ta men te quan do do com pa re -
ci men to do Pre si den te da Re pú bli ca ao Con gres so
Na ci o nal para trans mi tir a sua men sa gem so bre o
Esta do da União. 

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Edi son Lo bão. 

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – A idéia de V.
Exª não é nova, mas é boa. O pró prio Pre si den te José 
Sar ney já fez isso, es pon ta ne a men te. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
E S. Exª me re la tou como foi.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – S. Exª com -
pa re ceu à aber tu ra de uma ses são le gis la ti va do Con -
gres so Na ci o nal num ins tan te em que sua po pu la ri da -
de não era boa, e to da via foi apla u di do de pé por to -
dos os par la men ta res. Mas, ao lado dis so, há al gu -
mas ini ci a ti vas le gis la ti vas no Con gres so pro pon do
que o Pre si den te da Re pú bli ca com pa re ça a essa pri -
me i ra ses são para a le i tu ra de sua men sa gem, a
exem plo do que faz o Pre si den te ame ri ca no – como
lem bra V. Exª. Por tan to, nis so pelo me nos es ta mos de 
ple no acor do. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço o apo io de V. Exª, Se na dor Edi son Lo bão.
Quem sabe o apo io de V. Exª a essa ini ci a ti va sig ni fi ca 
tam bém o apo io de V. Exª ao can di da to do Blo co de
Opo si ção, que, acre di to, irá pro por ini ci a ti va des sa
na tu re za. Espe ro que in clu si ve o pró prio can di da to
do PMDB, o Se na dor Jader Bar ba lho, tam bém es te ja
de acor do com tal pro po si ção. Acre di to que os 81 Se -
na do res po dem es tar de acor do com a mi nha su ges -
tão e que po de re mos logo vo tar pro po si ção nes se
sen ti do. 

Mas ha ven do ini ci a ti va do Pre si den te do Con -
gres so Na ci o nal de con vi dar o Pre si den te da Re pú bli -

ca para aqui com pa re cer, a exem plo do que fez o Pre -
si den te José Sar ney, no úl ti mo ano do seu man da to –
con for me re lem bra V. Exª, foi um mo men to di fí cil da
po pu la ri da de do Pre si den te José Sar ney, e S. Exª, en -
tre tan to, re sol veu com pa re cer ao Con gres so para
mos trar o que ti nha a di zer, e foi bem re ce bi do, na
opor tu ni da de, pe los Con gres sis tas –, de ve ria o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so ace i tar.

Na úl ti ma quin ta-feira, em Por to Real, no Rio de
Ja ne i ro, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
dis se que o cres ci men to pre vis to de 4,5% do Pro du to
Inter no Bru to para o ano 2001 equi va le ria a uma taxa
de cres ci men to tão po si ti va quan to a dos tem pos do
cha ma do mi la gre eco nô mi co bra si le i ro, uma vez que
nos anos 70 a po pu la ção bra si le i ra es ta va cres cen do
a taxa pró xi ma de 3% ao ano, e que ago ra a pre vi são
é cres cer à taxa de 1,3% ao ano. 

A afir ma ção do Pre si den te pre ci sa ser me lhor
qua li fi ca da, por que não é in te i ra men te cor re ta. Em
pri me i ro lu gar, nos anos de ma i or cres ci men to da
eco no mia, nos anos do cha ma do mi la gre eco nô mi co,
so bre tu do no pe río do de 1968 a 1974, a taxa mé dia
de cres ci men to da eco no mia foi su pe ri or a 10% ao
ano. Em 1973, ti nha che ga do a mais do que 13% ao
ano. A po pu la ção en tão cres cia em pa ta mar pró xi mo
de 2,9%, taxa que foi de cres cen do da dé ca da de 60
para a dé ca da de 70. Se to mar mos o pe río do de 1947
a 1980, o Bra sil teve taxa mé dia de cres ci men to da
eco no mia da or dem de 7% ao ano. O que mos tra que
a po ten ci a li da de de cres ci men to da eco no mia bra si le -
i ra é mu i to ma i or do que a que te mos pre sen ci a do. E
mes mo que a taxa de cres ci men to da po pu la ção te -
nha di mi nu í do do pa ta mar pró xi mo de 2,9 para 1,3%
nes te iní cio do sé cu lo XXI, sa tis fa zer-se com ta xas de 
cres ci men to de 4, de 4,5%, para um país que cres ceu
tão pou co nos anos 80 e 90, é algo que con si de ro ina -
ce i tá vel, é uma pers pec ti va não ade qua da.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Ro ber to Re quião. Per mi -
ta-me di zer ape nas mais uma fra se.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Como
não!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Bas ta ob ser var o que tem ocor ri do com ou tros pa í ses
em de sen vol vi men to que es tão re a li zan do es for ços
no tá ve is para re co brar o seu atra so. Vou ci tar, Se na -
dor Ro ber to Re quião, o caso de al guns pa í ses que,
de po is de pe río dos de atra so em seu cres ci men to his -
tó ri co, es tão con se guin do ta xas no tá ve is de cres ci -

00402 Quarta-fe i ra 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fe ve re i ro  de  2001

JAN/FEV 2001170    ANAIS DO SENADO NACIONAL 



men to, ta xas mu i to su pe ri o res às que vêm sen do al -
can ça das pelo Bra sil. Obvi a men te, pre ci sa mos es tar
sem pre pen san do não ape nas no cres ci men to do
PIB, mas tam bém na ques tão da me lho ria da dis tri bu -
i ção da ren da.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB  PR ) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB  PR) – Em ju -
nho ou ju lho de 1998 ou 1999  se não me en ga no , a
Fo lha de S.Pa u lo pu bli cou uma lon ga en tre vis ta com
o papa da glo ba li za ção, Les ter Thu row, que faz uma
com pa ra ção en tre o cres ci men to dos di ver sos pa í ses
do mun do. Se na dor Edi son Lo bão, ele mos tra, por
exem plo, que os Esta dos Uni dos le va ram 115 anos
para al can çar o ní vel de de sen vol vi men to da Ingla ter -
ra e que o Ja pão le vou mais do que isso para che gar
ao ní vel dos pa í ses de sen vol vi dos. Con si de ran do que 
os pa í ses de sen vol vi dos não pa ra ram o seu pro ces so 
de cres ci men to, a tal glo ba li za ção é a úl ti ma ra tio do
pro ces so de de sen vol vi men to dos pa í ses avan ça dos
do mun do; ao mes mo tem po em que nos se gre ga, dá
um fô le go de cres ci men to, no mo men to atu al, aos
Esta dos Uni dos e aos pa í ses mais de sen vol vi dos. O
rit mo de cres ci men to pre su mi do pelo Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que foi de 4% ao ano. Va mos ad mi tir que
isso seja pos sí vel, que isso seja ver da de, ape sar de
não ser exa ta men te o que ve mos, pois al guns se to res 
in ter na ci o na li za dos es tão cres cen do e o País está re -
gre din do. Mas, ad mi tin do esse rit mo e um cres ci men -
to de mo grá fi co de 2% ao ano  não acre di to nes ses
1,3% , quan do já foi de 2,9%, para che gar mos ao ní -
vel de um país de sen vol vi do pre ci sa ría mos de cer ca
de 160 anos. Nada jus ti fi ca o oti mis mo bra si le i ro. O
Bra sil te ria de cres cer a ta xas mu i to su pe ri o res. Me -
lhor do que isso, Se na dor Edu ar do Su plicy, o Bra sil
de via cres cer ten do como ob je ti vo um ou tro mo de lo
de de sen vol vi men to, em que não se aban do nas sem
as con quis tas tec no ló gi cas e ci en tí fi cas, mas em que
se pen sas se um pou co mais na dis tri bu i ção de ren da
e na qua li da de de vida. Um país não é um li vro-caixa
de par ti da du pla, com en tra das e sa í das de re cur sos.
A me di da real do de sen vol vi men to de um país é a fe li -
ci da de do povo. Um su pos to cres ci men to eco nô mi co
con tá bil com mar gi na li za ção e de sem pre go não leva
ri go ro sa men te a nada. E eu con ce do ao Pre si den te
Fer nan do Hen ri que a cer te za de que nem Sua Exce -
lên cia acre di ta no que está di zen do. Isso não é de sen -
vol vi men to eco nô mi co, mas sim apro fun da men to da
mar gi na li za ção. E esse cres ci men to, co lo ca do em po -

si ção re la ti va a ou tros pa í ses, é ri go ro so e ab so lu ta -
men te ri dí cu lo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT  SP) –
Se na dor Ro ber to Re quião, agra de ço a V. Exª pelo
apar te. V. Exª apon tou jus ta men te os as pec tos que eu 
gos ta ria de en fa ti zar.

Obvi a men te, um país com re la ti vo atra so, como
é o caso do Bra sil, pre ci sa re a li zar um es for ço mu i to
ma i or do que aque les que já con se gui ram es tá gi os de 
de sen vol vi men to tão al tos quan to os do Ja pão, de pa -
í ses eu ro pe us e dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. E V.
Exª bem lem bra que es ses pa í ses – não tan to o Ja -
pão nos úl ti mos anos, mas os Esta dos Uni dos – têm
pas sa do por um dos seus mais lon gos pe río dos de
cres ci men to. De 1993 ao ano 2000, du ran te o go ver -
no do Pre si den te Bill Clin ton, os Esta dos Uni dos man -
ti ve ram ta xas de cres ci men to su pe ri o res a 4% ao ano
e ta xas de de sem pre go das mais ba i xas ha vi das em
sua his tó ria re cen te. No biê nio 1992/1993, a taxa de
de sem pre go era de pou co mais de 7% e, no ano pas -
sa do, foi da or dem de 4%. Há li ge i ros si na is de re ces -
são hoje, mas com ta xas de de sem pre go em tor no de
4,1%, ain da, por tan to, um rit mo de cres ci men to su pe -
ri or a 2% ao ano.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) –
Enquan to isso, Se na dor Edu ar do Su plicy, a Ga ze ta
Mer can til da se ma na pas sa da nos in for ma, em um
ar ti go mu i to bem es tru tu ra do, que o Esta do do Pa ra ná 
teve um de crés ci mo no cres ci men to in dus tri al de 4%.
Sal vo en ga no, o Ce a rá, a Ba hia, o Rio de Ja ne i ro e
San ta Ca ta ri na ti ve ram um cres ci men to po si ti vo. E o
Pa ra ná teve um cres ci men to in dus tri al ne ga ti vo, com
toda aque la his tó ria da aven tu ra das mon ta do ras. A
Chrysler, con tra to se cre to com o Go ver no do Esta do,
está fe chan do, já pa ra li sou as suas ati vi da des. Só não 
as en cer rou com ple ta men te para não ter de adi an tar
os cré di tos tri bu tá ri os de que foi exo ne ra da; uma vez
en cer ra das suas ati vi da des, essa em pre sa te ria de
de vol ver para o Esta do per to de R$120 mi lhões. É um
in ves ti men to, Se na dor Edi son Lo bão, to tal men te fe i to
pelo Esta do: in fra-estrutura e o res tan te por exo ne ra -
ção fis cal, in clu si ve exo ne ra ção de ICMS de ve í cu lo
im por ta do dos Esta dos Uni dos. Então, es ta mos vi -
ven do um sur re a lis mo. Ago ra, Se na dor Edu ar do Su -
plicy, com pre qual quer um des ses jor na is que cir cu -
lam no Bra sil e li gue um ca nal de te le vi são que V. Exª
verá, como ve mos eu e to dos os te les pec ta do res da
TV Se na do, a men ti ra re pe ti da à exa us tão, a pro pa -
gan da de um de sen vol vi men to que não exis te. No en -
tan to, a pro pa gan da bate na re a li da de, e a re a li da de
aca ba en tran do pela por ta e pela ja ne la dos bra si le i -
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ros: a re a li da de da mar gi na li za ção, a re a li da de do de -
sem pre go. E a co i sa fica tão tris te, Se na dor Su plicy,
que, de re pen te, até um pro pa gan dis ta do que i jo ro -
que fort fran cês, o José Bové, faz su ces so. Ele faz su -
ces so no Bra sil quan do de fen de a agri cul tu ra fran ce -
sa, o que não se ria exa ta men te um pro ble ma do Bra -
sil. Era pre ci so ha ver aqui Bo vés au tóc to nes de fen -
den do a nos sa agri cul tu ra, as nos sas ex por ta ções, no 
mo men to atu al prin ci pal men te, quan do os Esta dos
Uni dos e o Ca na dá brin cam de si mu lar pro ble mas
com a car ne bra si le i ra. Mas Bové, que de fen de o que -
i jo ro que fort, foi um su ces so em Por to Ale gre. Não
sei se V. Exª é um con su mi dor des se tipo de que i jo. Os 
Esta dos Uni dos não o im por tam mais. Acho-o ex tra -
or di ná rio. Só não con si go en ten der como Bové, de -
fen den do o con su mo do que i jo ro que fort no mun do,
te nha fe i to tan to su ces so no en con tro de Por to Ale -
gre.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Fe liz men te para o Pa ra ná, Se na dor Ro ber to Re quião, 
V. Exª tem, ao seu lado, um Se na dor que é um de fen -
sor da agri cul tu ra e um exí mio re pre sen tan te de pes -
so as que de fen dem, in clu si ve, a pro du ção da car ne e
a pro du ção agrí co la do Pa ra ná. Se não tem um bi go -
de como o do Bové, o Se na dor Osmar Dias tem mu i to
mais do que isso: uma bar ba que o tor na um ex ce len -
te re pre sen tan te e de fen sor da agri cul tu ra no Bra sil.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Edi son Lo bão, eu gos ta ria de com ple tar...

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – E de -
fen sor do que i jo de Mi nas Ge ra is. É um con su mi dor
mu i to res tri to o do ro que fort, fe i to com o le i te de ca -
bra.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª, que faz um dis cur so ape nas
para aguar dar o Se na dor Jef fer son Pé res, aca ba ge -
ran do um de ba te mu i to in te res san te so bre a eco no -
mia bra si le i ra. No en tan to, ao fa zer isso, em bo ra não o 
te nha dito ex pres sa men te, tam bém faz a exal ta ção da 
re vo lu ção, quan do diz que o Bra sil cres ceu a 10%,
13%. Isso é a re a li da de; V. Exª não está fal tan do com
a ver da de. Entre tan to, omi tiu...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
V. Exª ain da pre ci sa ou vir a par te com ple men tar do
meu pro nun ci a men to.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Eu a ou vi rei
em se gui da. Ago ra, não te mos re al men te mu i ta ra zão
de que i xas quan to ao nos so cres ci men to, pois sa be -
mos que, no sé cu lo pas sa do – sé cu lo do qual aca ba -

mos de sair –, o Bra sil foi o se gun do país do mun do
que mais cres ceu. É cla ro que es ta mos ain da atra sa -
dos, como dis se o Se na dor Ro ber to Re quião, com
toda a ra zão. Há bol sões de po bre za, e o País não
che gou, evi den te men te, ao seu pa ta mar ide al de
cres ci men to e de fe li ci da de na eco no mia e no
bem-estar so ci al, mas o fato é que te mos cres ci do
mu i to. O pro ble ma foi que nos atra sa mos em de ma sia 
no pe río do an te ri or, e, por isso, por mais que es te ja -
mos cres cen do – e es ta mos –, sem pre ain da é mu i to
pou co.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Edi son Lo bão, ob vi a men te, o cres ci men to
no pe río do do mi la gre eco nô mi co, a que se re fe riu o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, pre ci sa ser
qua li fi ca do pela de si gual da de que o ca rac te ri zou e
que, in fe liz men te, não foi re sol vi da até hoje.

A esse pro pó si to, gos ta ria de as si na lar pelo me -
nos três exem plos de pa í ses ci ta dos no Re la tó rio do
De sen vol vi men to do Mun do do Ban co Mun di al de
2000 e 2001 que ti ve ram com por ta men tos de cres ci -
men to bem mais acen tu a dos do que o Bra sil. Re fi -
ro-me, por exem plo, para o ano de 1999, à Re pú bli ca
Po pu lar da Chi na, que teve cres ci men to de 7,2% do
PIB e um cres ci men to de sua po pu la ção de 1,1%, o
que re sul tou no cres ci men to de seu PIB per ca pi ta de 
6,3% por ano. A Índia teve um cres ci men to do PIB de
6,9%, e, dado o cres ci men to da sua po pu la ção de
1,8%, o cres ci men to de seu PIB per ca pi ta foi de
4,9%. A Co réia teve, em 1999, um cres ci men to de
11% ao ano – ve jam que es ta va sa in do de uma fase
de re ces são –-, e, em vir tu de do cres ci men to de 1%
da sua po pu la ção, sua taxa de cres ci men to do PIB
per ca pi ta foi de 10,1%.

Se es ses três pa í ses po dem cres cer a ta xas tão
acen tu a das, por que é que nós não po de mos fa zê-lo? 
O que tem per sis ti do en tre nós é a má dis tri bu i ção da
ren da e o fato de ain da ha ver aqui uma po bre za acen -
tu a da.

E é jus ta men te isso que eu gos ta ria de ou vir do
Pre si den te da Re pú bli ca quan do da sua men sa gem.
Gos ta ria que Sua Exce lên cia a fi zes se pes so al men te
no pró xi mo dia 15, para não ape nas es tar fa lan do de
me tas de cres ci men to, mas tam bém de como o Bra sil
vai de i xar a po si ção tão in cô mo da – po si ção que nada 
nos hon ra – de fi gu rar nes se re la tó rio do ano 2000 e
2001 como o ter ce i ro país com pior dis tri bu i ção de
ren da no mun do. O Co e fi ci en te de Gini de Ser ra Leoa
é de 62,9; o da Re pú bli ca Cen tral da Áfri ca é de 61,3;
e, in fe liz men te, o do Bra sil é de 60, o ter ce i ro mais
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alto. Por tan to, es ta mos per sis tin do na nos sa ex tra or -
di ná ria de si gual da de.

O que es pe ro é que o Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so e os go ver nos que vi e rem a ser res pon -
sá ve is pelo Bra sil pos sam agir, quan to a esse as pec -
to, com mu i to ma i or ur gên cia do que até ago ra o pre -
sen te Go ver no tem agi do.

Mu i to obri ga do.

 Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra a V. Exª por cin co mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o con ten ci o so en tre Bra sil e Ca na dá
é um fato pre o cu pan te que se gu ra men te exi ge ha bi li -
da de po lí ti ca, di plo ma cia e, aci ma de tudo, fir me za
por par te do Go ver no bra si le i ro. A si tu a ção agra -
vou-se des de que o Go ver no ca na den se anun ci ou,
na se ma na pas sa da, que es ta va sus pen den do a im -
por ta ção de car ne bo vi na do Bra sil, de ci são se gui da
pe los Esta dos Uni dos.

A pre o cu pa ção de al guns Se na do res com a si -
tu a ção, ma ni fes ta da aqui nes te ple ná rio na ses são de 
on tem, re fle te a ne ces si da de de o Con gres so Na ci o -
nal en trar fir me nes se de ba te.

Cre io, Sr. Pre si den te, que o pri me i ro pas so é a
con vo ca ção do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res,
Cel so La fer, ao Se na do, para ex pli car o im pas se que
se ra di ca li zou e en trou no cam po das re ta li a ções, co -
lo can do em ris co as boas re la ções di plo má ti cas en tre 
os dois pa í ses.

Apre sen tei aqui on tem re que ri men to con vo can -
do o Mi nis tro Cel so La fer para ex pli car os des do bra -
men tos des ses im pas ses en vol ven do o Bra sil e o Ca -
na dá e que teve iní cio – é bom que se diga aqui no
ple ná rio – na dis pu ta en tre a Embra er e a Bom bar di er
pelo mer ca do de aviões ame ri ca no.

Mi nha ex pec ta ti va é que, apro va do hoje o re -
que ri men to – e já vi que há boa von ta de por par te do
Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães e de V. Exª –, o
Mi nis tro pos sa vir o mais rá pi do pos sí vel ao Se na do
para apre sen tar as me di das que es tão sen do to ma -
das para equa ci o nar essa bri ga co mer ci al.

O Go ver no vem co me ten do uma su ces são de
er ros na con du ção da po lí ti ca de co mér cio ex te ri or.
Po dem es tar aí – acre di to eu – as bre chas en con tra -
das pelo Go ver no ca na den se para re ta li ar as nos sas
ex por ta ções, ar ras tan do com ele ou tros pa í ses e ca u -
san do com isso enor mes da nos à nos sa eco no mia.

O edi to ri al do jor nal O Esta do de S.Pa u lo de
hoje e as aná li ses fe i tas pelo site Pri me i ra Le i tu ra de i -
xam cla ro que o Go ver no bra si le i ro aca bou for ta le -
cen do a pos tu ra do Ca na dá, quan do sim ples men te
não res pon deu à so li ci ta ção do Go ver no da que le
país, que pe diu, em 1998, in for ma ções so bre o con -
tro le no Bra sil da en ce fa lo pa tia es pon gi for me, po pu -
lar men te co nhe ci da como Do en ça da Vaca Lou ca.

Na área do Naf ta – é bom que se diga –, o Ca na -
dá é o país res pon sá vel pela cer ti fi ca ção sa ni tá ria
dos pro du tos sul-americanos, e suas de ci sões são
acom pa nha das pe los Esta dos Uni dos e pelo Mé xi co.
A im pren sa in for ma-nos, hoje, que a res pos ta com -
ple ta ao ques ti o na men to fe i to pe los ca na den ses há
qua se três anos só foi re me ti da à Agên cia de Inspe -
ção Ali men tí cia da que le país na úl ti ma quin ta-feira,
dia pri me i ro de fe ve re i ro.

Como se não bas tas se o li tí gio en vol ven do as
dis pu tas ae ro co mer ci a is en tre Bra sil e Ca na dá, o em -
bar go à pro du ção na ci o nal de car ne re ve la que es ta -
mos di an te de um ato de re pre sá lia que pro cu ra ti rar
pro ve i to da fra gi li da de e, em al guns ca sos, até da pre -
ca ri e da de da bu ro cra cia do nos so Go ver no.

A nos sa com pre en são nes te mo men to é que os
fa tos se des do bram e re ve lam a ur gên cia da vin da do
Mi nis tro Cel so La fer a esta Casa. Acre di to que essa
se ria a me lhor ma ne i ra de o Con gres so Na ci o nal to -
mar ciên cia da si tu a ção e par ti ci par da dis cus são,
apo i an do, in clu si ve, as me di das cor re tas que o Go -
ver no es ti ver to man do e ten do a opor tu ni da de de
con tri bu ir com no vas me di das e com no vas ações que 
o Go ver no pre ci sa to mar.

Esse epi só dio re ve la que o jogo do co mér cio in -
ter na ci o nal é pe sa do e leva mais ca ne la da – usan do
uma ex pres são do fu te bol – quem não en tra na dis pu -
ta para de ci dir. Está aí o re sul ta do ne ga ti vo da ba lan -
ça co mer ci al bra si le i ra que já acu mu la nes te ano um
dé fi cit de US$557 mi lhões, dos qua is US$78 mi lhões
ape nas nos dois pri me i ros dias úte is da pri me i ra se -
ma na de fe ve re i ro. Os nú me ros re ve lam que, na com -
pa ra ção com o mes mo pe río do de 2000, as nos sas
ex por ta ções ca í ram 12,9% em con se qüên cia da que -
da das ven das de pro du tos bá si cos e tam bém de ma -
nu fa tu ra dos.
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To dos nós sa be mos que não há qual quer sus -
pe i ta da in ci dên cia da Do en ça da Vaca Lou ca no re -
ba nho bra si le i ro. Isso é pú bli co. O que há por trás da
de ci são do Ca na dá é pura re ta li a ção em fun ção da
dis pu ta pelo mer ca do de aviões.

São lan ces de uma guer ra co mer ci al que o Bra -
sil ain da va ci la em en fren tar, mas na qual o Ca na dá já 
apre sen tou pelo me nos uma arma: a re pre sá lia, con -
tan do – o que é o pior de tudo – com o apo io dos seus
par ce i ros do Naf ta. Iso la do e em des van ta gem nes sa
guer ra co mer ci al, o Bra sil pre ci sa agir, por meio do
Go ver no bra si le i ro, do Con gres so Na ci o nal, do Se na -
do Fe de ral. E pen so que a vin da do Mi nis tro aqui é o
pon to de par ti da para que pos sa mos apro fun dar esse 
de ba te e pas sar a agir com for ça, com de ter mi na ção
e com ener gia.

Era essa a co mu ni ca ção que que ria fa zer, Sr.
Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 

a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni -

no.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.

Pre si den te, an tes que V. Exª con ce da a pa la vra ao
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, peço a pa la vra pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem, Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, em
adi ta men to à ma ni fes ta ção do emi nen te Se na dor Pa -
u lo Har tung, su ge ri ria a V. Exª que, an tes da vo ta ção
do re que ri men to, fos se fe i to um adi ta men to para que
tam bém com pa re ces se o Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res.

O Sr. Pa u lo Har tung (PPS – ES) – Mas eu con -
vo quei o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – E o
Mi nis tro da Agri cul tu ra?

O Sr. Pa u lo Har tung (PPS – ES) – Se ria esse o
adi ta men to.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Então, faço o adi ta men to, Sr. Pre si den te, se V. Exª
con cor dar, para os dois Mi nis tros.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
de se ja es cla re cer, ten do em vis ta os ter mos da su -
ges tão do Se na dor Ber nar do Ca bral, que, se se de se -
jar con vo car um ou tro Mi nis tro a com pa re cer ao Se -
na do Fe de ral, é ne ces sá rio que haja um novo re que ri -

men to, em se pa ra do do re que ri men to do Se na dor Pa -
u lo Har tung.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, só para co -
mu ni car que es tou apre sen tan do re que ri men to para
que o Mi nis tro da Agri cul tu ra tam bém seja con vi da do
a com pa re cer. Acre di to que isso aten de rá ao ape lo do 
Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
está ci en te da co mu ni ca ção de V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra, pela or dem, a V. Exª, Se na dor Ma gui to Vi le -
la, pe din do des cul pas ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, 
a quem a Mesa já ha via con ce di do a pa la vra.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, tam -
bém peço es cu sas ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
So li ci to a V. Exª a mi nha ins cri ção para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel no ho rá rio opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
será ins cri to, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o dó lar, on tem,
ul tra pas sou a bar re i ra dos R$2,00. Pela in for ma ção
que te nho, hoje se man tém sem flu tu a ção ma i or, em
tor no des sa co ta ção.

Nada de as sus ta dor ha ve ria nes sa des va lo ri za -
ção do real, de ter mi na da pelo pró prio mer ca do, que
acres ce os cus tos da nos sa pro du ção com in su mos
im por ta dos e que em po bre ce o povo bra si le i ro na me -
di da em que des va lo ri za ain da mais o seu sa lá rio. De
qual quer for ma, di ria que não há nada de as sus ta dor
numa va ri a ção que é in te i ra men te nor mal quan do
uma mo e da está sub me ti da ao re gi me de flu tu a ção,
como o caso do nos so real.

A ques tão, Sr. Pre si den te, é que essa des va lo ri -
za ção do real não é um fe nô me no con jun tu ral. Tra -
ta-se de uma ten dên cia de na tu re za es tru tu ral, re sul -
tan te da ver da de i ra ar ma di lha em que se en con tra a
eco no mia bra si le i ra, re sul ta do da po lí ti ca que tem
sido apli ca da pelo Go ver no. 
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As au to ri da des eco nô mi co-financeiras do País
fi ze ram mu i ta ques tão que o Con gres so apro vas se a
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, por que ti nham um
com pro mis so com Was hing ton de que isso se ria fe i to. 
Evi den te men te, não se in te res sa ram por ne nhu ma lei
de res pon sa bi li da de cam bi al ou lei de res pon sa bi li da -
de pa tri mo ni al, en fim, qual quer um des ses me ca nis -
mos que fa tal men te vi ria a pu ni-los exa ta men te pela
fal ta de res pon sa bi li da de com que agi ram nos úl ti mos 
anos, le van do o País, a eco no mia na ci o nal, a essa ar -
ma di lha em que hoje se en con tra. 

Na ver da de, Sr. Pre si den te, a co ta ção do dó lar
está su bin do por que a nos sa ba lan ça co mer ci al – já
nem que ro fa lar do ba lan ço de pa ga men tos, pois
esse está com gi gan tes co dé fi cit, ga ran ti do pela re -
mes sa de lu cros, pelo pa ga men to de ser vi ços, pelo
pa ga men to de ju ros da dí vi da e tudo o mais –, que, de 
dois anos para cá, des de a des va lo ri za ção no iní cio
de 1999, ti nha pre vi sões mu i to oti mis tas por par te do
Go ver no, como sal dos de apro xi ma da men te US$5 bi -
lhões, aca bou re sul tan do em dé fi cit. No ano pas sa do,
a pre vi são era de um sal do de US$5 bi lhões e aca bou
com um dé fi cit de qua se US$1 bi lhão. 

Este ano, ou tra vez. Pre vê-se um sal do na ba -
lan ça co mer ci al, e o pri me i ro mês já re gis tra um dé fi -
cit subs tan ci al. O mer ca do está ven do que essa é
uma ten dên cia de lon go pra zo e que a eco no mia bra -
si le i ra está con de na da a dé fi cits cres cen tes no ba lan -
ço de pa ga men tos e mes mo na ba lan ça co mer ci al,
como re sul ta do da ar ma di lha em que foi co lo ca da. 

A ar ma di lha re sul ta exa ta men te da des na ci o na -
li za ção da nos sa in dús tria. As pri va ti za ções das nos -
sas gran des em pre sas, a ven da das nos sas in dús tri -
as pri va das a pre ços de con ve niên cia fi ze ram com
que os no vos de ten to res al gu mas ve zes fe chas sem
fá bri cas que pro du zi am in su mos para a pró pria pro -
du ção na ci o nal e, ou tras ve zes, as man ti ves sem
aber tas, mas com re du ção da pro du ção e de mis são
de em pre ga dos, trans for man do – isto é im por tan te –
todo o es que ma de pro du ção em im por ta ção de in su -
mos, pre do mi nan te men te. 

Essas em pre sas são mul ti na ci o na is que tra çam
a sua es tra té gia sem ne nhu ma con si de ra ção aos in -
te res ses na ci o na is do Bra sil, mas ape nas à ma xi mi -
za ção da sua lu cra ti vi da de. Na me di da em que as sim
agem, ao ad qui ri rem uma pro du ção na ci o nal que se
abas te cia com in su mo na ci o nal, tro cam esse in su mo
na ci o nal por im por ta ções de fi li a is suas ou de as so ci -
a das suas. De for ma tal que, hoje, qual quer cres ci -
men to da ati vi da de pro du ti va bra si le i ra, qual quer
cres ci men to da eco no mia bra si le i ra se gu ra men te vai

acar re tar um cres ci men to mais do que pro por ci o nal
das im por ta ções, ge ran do um dé fi cit co mer ci al crô ni -
co e toda uma in se gu ran ça no to can te ao ba lan ço de
pa ga men tos e à cri se cam bi al, o que leva na tu ral men -
te o mer ca do a re a gir, au men tan do a co ta ção do dó -
lar.

Essa ar ma di lha está aí pos ta. Como sair dela?
Este Go ver no im plan tou essa si tu a ção com a aber tu -
ra in dis cri mi na da para aten der aos ape los da glo ba li -
za ção e com a ven da das em pre sas na ci o na is, es ta -
ta is ou pri va das, a pre ços de con ve niên cia. E essa si -
tu a ção se agra va na me di da em que a eco no mia bra -
si le i ra des na ci o na li za tam bém gran des em pre sas
pres ta do ras de ser vi ço, como é o caso das em pre sas
de te le co mu ni ca ções e de pro du ção de ener gia elé tri -
ca. Essas em pre sas não ge ram ex por ta ção ne nhu -
ma; ge ram, isto sim, im por ta ções. Isso por que, na me -
di da em que fo ram des na ci o na li za das, a pro du ção de
seus ser vi ços pas sou a con tar com um acrés ci mo de
im por ta ção de equi pa men tos, de in su mos de toda na -
tu re za, ge ran do uma gran de pres são so bre o dó lar.
Elas não ge ram ne nhu ma ex por ta ção por que seus
ser vi ços são des ti na dos ao mer ca do in ter no bra si le i -
ro, que, aliás, é gran de o bas tan te para pro vo car o in -
te res se des sas em pre sas. Não ge ram ex por ta ção,
mas ge ram pres são nas im por ta ções de in su mos e
pres são no ba lan ço de ser vi ços, na me di da em que
as re mes sas dos lu cros, ga ran ti das pela pró pria le gis -
la ção bra si le i ra de vi do à ação das agên ci as re gu la do -
ras res pec ti vas, se rão su ces si vas nos pró xi mos anos. 
A lon go pra zo, isso ge ra rá a con ti nu i da de des se dé fi -
cit gi gan tes co na nos sa ba lan ça de ser vi ços.

Está aí ca rac te ri za da a ir res pon sa bi li da de sob o 
pon to de vis ta cam bi al, que se está ma ni fes tan do
como uma ten dên cia de lon go pra zo, agra va da por
no vos fa to res que vão sur gin do no ho ri zon te. O ar re -
fe ci men to da ati vi da de eco nô mi ca nos Esta dos Uni -
dos, o cha ma do ”pou so da eco no mia ame ri ca na“ –
uns di zem que é um pou so su a ve, ou tros di zem que é
emer gen ci al, ve loz –, não obs tan te a re du ção dos ju -
ros pra ti ca da pelo Ban co Cen tral ame ri ca no, o Fe de -
ral Re ser ve Bank – FED, não dá si na is de re cu pe ra -
ção. Com isso, as pers pec ti vas de cres ci men to das
ex por ta ções bra si le i ras vão se es tre i tan do con si de ra -
vel men te, ape sar dos ba fe jos do Go ver no bra si le i ro. 

Em se gun do lu gar, mais re cen te men te hou ve a
re ta li a ção às nos sas ex por ta ções, uma ver da de i ra
guer ra co mer ci al. O Se na dor Pa u lo Har tung fez mu i to
bem em con vo car o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, 
Cel so La fer, para dar ex pli ca ções e nos in for mar – a
nós, Se na do res, e à opi nião pú bli ca bra si le i ra – so bre
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o sig ni fi ca do efe ti vo e real des sa ati tu de, que não foi
só do Ca na dá, mas do Naf ta. A ver da de é que es ses
três pa í ses es tão uni dos eco nô mi ca e po li ti ca men te.
Va mos fa lar cla ro: a as so ci a ção dos Esta dos Uni dos
com o Ca na dá e com o Mé xi co é eco nô mi ca mas é
tam bém po lí ti ca, de fen den do, por tan to, os in te res ses
das eco no mi as as so ci a das. E na me di da em que o
Ca na dá, a pre tex to de de fe sa sa ni tá ria do seu re ba -
nho, pro í be a im por ta ção de car ne bra si le i ra, os Esta -
dos Uni dos e o Mé xi co se guem-no au to ma ti ca men te. 

Hoje, há no tí ci as de que os Esta dos Uni dos vão
ate nu ar essa res tri ção e co me ça rão a im por tar a nos -
sa car ne. Sin ce ra men te, Srs. Se na do res, não acre di -
to, por que acho que essa é uma po si ção mais po lí ti ca
do que eco nô mi ca. Nin guém ja ma is le van tou sus pe i ta 
so bre a exis tên cia da do en ça da vaca lou ca no re ba -
nho bra si le i ro, um tipo de re ba nho que não se ali men -
ta de ra ções de ori gem ani mal, e que, por con se guin -
te, não está su je i to a in fec ção por par te da pro te í na
que pro vo ca a do en ça. 

Por tan to, tra ta-se de uma ati tu de po lí ti ca que
tem suas ra í zes na con ten da da Embra er com a Bom -
bar di er. Mas não é só isso. É tam bém uma guer ra eco -
nô mi ca que pre ten de for çar o Bra sil a ace i tar de jo e -
lhos o seu in gres so na Alca, a gran de as so ci a ção
ame ri ca na de li vre co mér cio, onde a nos sa eco no mia
iria com pa re cer com o seu mo des to grau de pro du ti vi -
da de, en tre gan do sua pro du ção aos gi gan tes do He -
mis fé rio Nor te. 

Sr. Pre si den te, per mi to-me ler ape nas o pri me i -
ro pa rá gra fo do Infor me Eco nô mi co do jor na lis ta Val -
de rez Ca e ta no, pu bli ca do na edi ção de hoje do Jor -
nal do Bra sil, onde ele diz:

Os acon te ci men tos dos úl ti mos dias
em tor no do epi só dio da Bom bar di er ver sus
vaca lou ca mos tram que a guer ra co mer ci al
na eco no mia glo ba li za da re pre sen ta, cada
dia mais, as sun to para gen te gran de. As ex -
por ta ções bra si le i ras es tão cres cen do e in co -
mo dan do. A re pre sá lia dos pa í ses da Alca
(Esta dos Uni dos, Ca na dá e Mé xi co) ao sub -
sí dio dos aviões da Embra er veio jus ta men te 
so bre a car ne, um pro du to cuja ca pa ci da de
de cres ci men to das ex por ta ções é a ma i or
en tre os prin ci pa is ex por ta do res mun di a is.

Assim, Sr. Pre si den te, é pre ci so atin gir aque les
pa í ses que têm al gum po ten ci al de con cor rên cia nes -
sa guer ra co mer ci al in ter na ci o nal, e o Bra sil é um
con cor ren te em de ter mi na dos se to res. Por exem plo,
o de ex por ta ção de car ne. Obvi a men te, essa me di da

re ti ra rá do mer ca do a van ta gem de al gum ou tro pro -
du tor que não tem a nos sa pro du ti vi da de e a nos sa
sa ni da de do re ba nho. Por tan to, é a de cla ra ção de
uma guer ra par ti cu lar que co me ça aqui e ali, mas que
tem como ob je ti vo im pe dir que a eco no mia bra si le i ra
atin ja as di men sões de uma con cor ren te subs tan ci al
no mer ca do in ter na ci o nal. 

Esse é o ver da de i ro sig ni fi ca do des sa guer ra,
que nos leva ao re co nhe ci men to de um fa tor agra van -
te: além da ten dên cia a lon go pra zo que vem co lo can -
do a eco no mia bra si le i ra na ar ma di lha de não po der
cres cer sem ge rar uma pres são so bre a taxa cam bi al
e pro du zir, por con se guin te, um acrés ci mo de cus tos
que di fi cul ta rá sua com pe ti ti vi da de no mer ca do eco -
nô mi co, in gres sam como fa to res nes se qua dro es sas
ma ni fes ta ções de or dem po lí ti ca que, no fun do, nos
pre ten dem en qua drar no sis te ma co man da do pe los
pa í ses do Nor te e sub me ter a nos sa eco no mia à Alca, 
que se ria an te ci pa da para 2003. 

Há no tí ci as – ain da con tra di tó ri as – de que a
Argen ti na es ta ria ca pi tu lan do, mas o fato é que, de po -
is da ca pi tu la ção do Chi le, que es ta va ace i tan do en -
trar no Mer co sul e que re ne gou o con vi te para as so ci -
ar-se di re ta men te aos Esta dos Uni dos, a Argen ti na
dá si na is de que es ta ria se guin do o Chi le. 

Per mi to-me, Sr. Pre si den te, ler tam bém um pa -
rá gra fo de ma té ria pu bli ca da hoje no jor nal O Va lor,
com o tí tu lo ”Argen ti na dá si na is de que ace i ta an te ci -
par a Alca“: 

A Argen ti na ad mi te an te ci par, de 2005
para 2003, o lan ça men to da Área de Li vre
Co mér cio das Amé ri cas (Alca). O si nal foi
dado on tem por um dos prin ci pa is in te gran -
tes da equi pe eco nô mi ca ar gen ti na – o se -
cre tá rio de Fi nan ças, Da ni el Marx. 

”É algo que gos ta ría mos de ana li sar e
ver qua is são as van ta gens. Não des car ta -
mos que haja al gu mas van ta gens em se fa -
zer isso“, dis se Marx, que se re u niu on tem,
em Was hing ton, com o novo se cre tá rio de
Te sou ro dos Esta dos Uni dos, Paul O’Neill.
”A Argen ti na está bus can do ter as op ções
aber tas. Não há ne nhum cus to em ex plo rar
op ções“.

Sr. Pre si den te, o pior cego é aque le que não
quer ver. E só não en xer ga quem não quer ver: há
uma ação de sen ca de a da por par te dos Esta dos
Uni dos para co op tar a Argen ti na, nos so prin ci pal só -
cio no Mer co sul, para a Alca. E o novo go ver no
ame ri ca no, o Go ver no Bush, tem mais em pe nho em 
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exe cu tar essa ma no bra e tem mais con di ções de
ob ter jun to ao Con gres so ame ri ca no au to ri za ção
para uma ne go ci a ção mais rá pi da, o cha ma do fast
track. 

Isso tudo nos em pur ra para a ace i ta ção des sa
ma no bra, que será ex tre ma men te pre ju di ci al aos in -
te res ses eco nô mi cos do Bra sil e do nos so povo. O
qua dro está aí para quem qui ser ver. E a ele se so -
mam to dos os fa to res pro du zi dos pela pró pria po lí ti ca
eco nô mi ca do Go ver no que ge ram a vul ne ra bi li da de
da nos sa eco no mia, a nos sa fra que za di an te das
pres sões in ter na ci o na is de ca rá ter co mer ci al e fi nan -
ce i ro.

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço, com mu i to pra zer, o Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Fe li ci to V.
Exª pelo pro nun ci a men to. Mas não há como ne gar
que, des de a sua cri a ção, o Mer co sul foi re ce bi do
com tre men da an ti pa tia pe los Esta dos Uni dos. Os
Esta dos Uni dos nun ca es con de ram que re ce be ram
qua se que como uma afron ta a cri a ção do Mer co sul.
O Pre si den te José Sar ney, o Pre si den te Raul Alfon sín 
e o Pre si den te uru gua io – teve uma im por tân cia mu i to 
gran de nes se pro ces so – ti ve ram mu i ta com pe tên cia
e fo ram le van do tran qüi la men te, se re na men te. A
Argen ti na des de o iní cio sen tiu que não era bom, des -
de o iní cio ma ni fes tou-se con tra ri a men te. Mas a ver -
da de é que deu cer to. Deu cer to. A Argen ti na, con trá -
ria an te ri or men te, ele geu Car los Me nem. Ele mu dou
com ple ta men te a po lí ti ca na Argen ti na, e con ti nu ou
ace i tan do o Mer co sul tal como vi nha fun ci o nan do. No
Bra sil, saiu o Sar ney e en trou o Col lor, que tam bém
apo i a va. Saiu o Col lor, en trou o Ita mar, que tam bém
ace i ta va. E o Mer co sul pas sou a ser uma re a li da de.
Des de o iní cio, es pe ra va-se que o Chi le vi es se a in te -
grar o Mer co sul. Aliás, de ve ria ter en tra do no iní cio,
mas, à épo ca, o Chi le ar gu men ta va que, de vi do a di -
fe ren ças cam bi a is, à fal ta de pro te ção nes se se tor,
eles de ve ri am ter com pen sa ções. Do con trá rio, ten do
em vis ta o pro te ci o nis mo que se es ta be le ce ria aos
mem bros que in te gra ri am o Mer co sul, a si tu a ção de -
les fi ca ria di fí cil. Pou co de po is, com o êxi to do Mer co -
sul, o Chi le ace i tou. E já se pas sou a dis cu tir o fato de
que o Mer co sul não de ve ria ser Mer co sul, mas de ve -
ria ser Amé ri ca do Sul. Des de essa épo ca, o mer ca do
ame ri ca no, fun da do com o Mé xi co e o Ca na dá, co me -
çou a cres cer. E fe cha ram-se en tre si. Na ver da de,
eles que rem ter mi nar com to das as fac ções, como a
Alca, trans for man do a Amé ri ca do Sul em co lô nia ofi -

ci al dos Esta dos Uni dos. Como é que va mos dis cu tir,
ne go ci ar com os Esta dos Uni dos sem um mí ni mo de
pro te ção? Como va mos de i xar as fron te i ras to tal men -
te aber tas? O Con gres so vo tou – não sei se V. Exª es -
ta va aqui –, o Se na do vo tou por una ni mi da de mo ção,
não digo con tra a Alca em ter mos de fi ni ti vos, mas no
sen ti do de que não se deve fa lar em Alca en quan to o
Mer co sul não es ti ver to tal men te con so li da do. Re pa re
V. Exª que bo i co ta ram o Chi le. Estão apro ve i tan do a
si tu a ção dra má ti ca da Argen ti na para fa ze rem o mes -
mo lá. A ri gor, não de i xa de es tar den tro des se con tex -
to o que o Ca na dá está fa zen do co nos co. Ven ce mos,
no que se re fe re aos aviões bra si le i ros, nor mal men te,
numa ne go ci a ção li vre. E ago ra fa zem essa re ta li a ção 
com re la ção à car ne e a ou tros pro du tos bra si le i ros! O 
Ca na dá, os Esta dos Uni dos e o Mé xi co pro i bi rem a
im por ta ção da car ne e de ou tros pro du tos bra si le i ros
pa re ce-me ser uma vi o lên cia, uma cru el da de. Algu ma 
co i sa tem que ser fe i ta a res pe i to. Se ba i xar mos a ca -
be ça e ace i tar mos es sas ques tões, va mos par tir para
uma si tu a ção cada vez pior do que a que está aí. Por
isso, en ten do que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que e
o Pre si den te ar gen ti no têm que fa zer um es for ço dra -
má ti co no sen ti do de cum prir a de ter mi na ção exis ten -
te. Alca, sim, mas lá adi an te, quan do es ti ver con so li -
da do o Mer co sul, e não a en tra da da Alca aca ban do
com o Mer co sul sem ne nhu ma ga ran tia, sem ne nhu -
ma pro te ção. Isso sig ni fi ca que va mos com prar a pre -
ço de la ran ja qual quer pro du to ame ri ca no e eles vão
ve tar quan do bem en ten de rem qual quer pro du to bra -
si le i ro. Com toda a sin ce ri da de, pen so que essa ques -
tão da Alca e o fato de es tar o Ca na dá – es ten den do
ao Mé xi co e aos Esta dos Uni dos – pro i bin do a im por -
ta ção da car ne bra si le i ra sob o ar gu men to da tal da
vaca lou ca de uma hora para ou tra, di fi cul tan do a nos -
sa ex por ta ção do pro du to para qual quer ou tro lu gar, é 
mu i to sé ria e pre ci sa ser vis ta com aten ção. Se o Ca -
na dá está di zen do que o pro du to é gra ve e está ame -
a ça do, como é que a Eu ro pa vai com prar? Quer di zer, 
eles fa zem isso sem pre o cu pa ção al gu ma, sem pre -
pa ro. E aí, Se na dor, en ten do que o Se na do bra si le i ro
pre ci sa ter mais ação. Esta mos mu i to imo bi li za dos. V.
Exª afir mou que tal vez o Pre si den te Bush te nha mais
for ça no Con gres so ame ri ca no do que ti nha o an te ri -
or. Con cor do, e o Con gres so ame ri ca no fun ci o na, in -
clu si ve para de fen der os in te res ses ame ri ca nos, pro i -
bin do a en tra da de pro du tos ou tros. Mas, nes ta Casa,
não te mos ne nhu ma par ti ci pa ção, a não ser a ho mo -
lo ga ção tá ci ta dos em ba i xa do res e a ho mo lo ga ção –
pra ti ca men te len do e não di zen do nada – dos acor -
dos que já são fe i tos sem que sa i ba mos. Qu an do es -
ses acor dos che gam ao Se na do Fe de ral, já fo ram ho -
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mo lo ga dos. Como, en tão, va mos re je i tar algo que já
está em ple no fun ci o na men to? O pro nun ci a men to de
V. Exª, re pi to, é mu i to im por tan te, mas não de ve ría -
mos nos re su mir a ele. A Casa de ve ria fa zer algo além 
nes se sen ti do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Se na dor Pe dro Si mon, re ce bo com mu i to re go zi jo o
apar te, como sem pre bri lhan te e subs tan ci o so, de V.
Exª. Obser vo que meu pro nun ci a men to se se gue a
ou tros fe i tos on tem aqui por ou tros Se na do res, en tre
eles o Se na dor Car los Pa tro cí nio.

Hoje, por ini ci a ti va do Se na dor Pa u lo Har tung,
con vo ca mos o Mi nis tro La fer a dar ex pli ca ções so bre
o con ten ci o so com o Ca na dá. Te mos a obri ga ção de
nos apro fun dar mos mais nes sa ques tão. Vin do aqui o 
Mi nis tro La fer, não va mos in qui ri-lo, não va mos pe dir
a S. Exª in for ma ções tão-somente do caso vaca lou ca 
ou Bom bar di er do Ca na dá. É pre ci so que S. Exª nos
in for me tam bém so bre as pres sões que es tão so fren -
do o Bra sil para o in gres so na Alca, so bre as ma no -
bras que es tão sen do fe i tas com a Argen ti na e que,
cer ta men te, o Bra sil tem co nhe ci men to.

O nos so Ita ma raty, o nos so Mi nis té rio de Re la -
ções Exte ri o res, tem uma tra di ção de mu i ta com pe -
tên cia. É evi den te que nos sos di plo ma tas es tão sa -
ben do de mu i ta co i sa que nós, Se na do res, bem como 
a opi nião pú bli ca, não sa be mos. Por exem plo: por que 
o Mi nis tro Lam pre ia en tre gou o car go? A mim não
está mu i to cla ro isso.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Para mim
tam bém não. Se na dor, cá en tre nós, de i xar o car go de 
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res para ocu par sei eu
que po si ção ali fora em uma hora dra má ti ca como
essa, juro por Deus que não en ten do! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Numa hora dra má ti ca, sa ben do ele o que sabe.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Numa hora
dra má ti ca como essa, juro por Deus que não en ten do. 
O Sr. Lam pre ia deve uma ex pli ca ção à Na ção.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Não en ten do. Ouço in for ma ções, não con fir ma das,
evi den te men te, de que ele es ta ria sa ben do de co i sas
e não es ta ria ten do for ça para en fren tar a equi pe eco -
nô mi ca, que, afi nal de con tas, aca ba to man do as de -
ci sões pelo Go ver no, de ci sões que vão in flu en ci ar
pro fun da men te o com por ta men to do Bra sil, sob o
pon to de vis ta do seu re la ci o na men to in ter na ci o nal.

Pen so que, vin do aqui o Mi nis tro La fer, pre ci sa -
mos in da gá-lo so bre to das es sas ques tões e não
ape nas so bre o caso do con ten ci o so com o Ca na dá,

que é gra ve sim, mas que re ve la, a meu ju í zo, uma de -
ci são de na tu re za po lí ti ca. 

O no bre Se na dor Pe dro Si mon dis se mu i to bem
que as nos sas ex por ta ções para a Eu ro pa não es tão
ab so lu ta men te ame a ça das, por que as en ti da des de
na tu re za tec no ló gi ca e ci en tí fi ca da Eu ro pa, que es -
tão es tu dan do pro fun da men te o as sun to, sa bem mu i -
to bem – por que têm exa mi na do a car ne bra si le i ra –
que não exis te a mí ni ma pos si bi li da de de es ta rem in -
fec ta das com a pro te í na da vaca lou ca. Quer di zer,
en ti da des da ma i or se ri e da de e do ma i or ri gor exa mi -
na ram a nos sa car ne e ates tam a boa qua li da de da
mes ma. Entre tan to, de re pen te, le van ta-se essa sus -
pe i ta por par te do Ca na dá. Obvi a men te esse é um
ges to de na tu re za po lí ti ca em re pre sá lia ao cres ci -
men to da eco no mia bra si le i ra e à ame a ça que o Bra sil 
exer ce não só so bre o Ca na dá, mas so bre os Esta dos 
Uni dos, o Mé xi co, en fim, os pa í ses que com põem
Naf ta e que que rem nos obri gar a in gres sar na Alca, a 
fim de com ple tar o cer co de do mi na ção que já está
pos to so bre a nos sa eco no mia, fru to da po lí ti ca eco -
nô mi ca que vem sen do de sen vol vi da pelo Go ver no.

O Sr. Ge ral do Melo (PSDB – RN) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço, com mu i to pra zer, o apar te do no bre Se na dor
do Rio Gran de do Nor te.

O Sr. Ge ral do Melo (PSDB – RN) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, mu i to obri ga do pela opor tu ni da de 
que me dá. Eu ape nas que ria acres cen tar uma pon -
de ra ção den tro des sas pre o cu pa ções que es tão se
ma ni fes tan do hoje, aqui, em re la ção à ques tão com o
Ca na dá, su ge rin do ao Mi nis té rio das Re la ções Exte -
ri o res que ve ri fi que até que pon to vão – e, apa ren te -
men te, são mu i to pro fun das – as li ga ções em pre sa ri -
a is en tre a Bom bar di er e a Rayt he on, que é uma em -
pre sa com gran des in te res ses no Bra sil. Se ria in te -
res san te sa ber em que me di da essa co ne xão não
está sen do des pre za da como um dos ins tru men tos
de ne go ci a ção mais im por tan tes que po de ría mos ter
na dis cus são da ques tão com a Bom bar di er. Era esse 
o re gis tro que eu que ria in cor po rar ao im por tan te pro -
nun ci a men to de V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Re gis tro mu i to su ges ti vo e im por tan te, Se na dor Ge -
ral do Melo. Cre io que V. Exª tem toda a ra zão. Te mos
que exer cer esse di re i to. Eu di ria que, mais do que um 
di re i to, é um de ver nos so le van tar es sas sus pe i ções e 
agir na ave ri gua ção, na in ves ti ga ção des sas co ne -
xões que, pos si vel men te ou mu i to pro va vel men te,
exis tem.
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O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço, com mu i to pra zer, o Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Gos ta ria
de cum pri men tá-lo pelo be lís si mo pro nun ci a men to,
as sim como to dos os Se na do res que tam bém já se
ma ni fes ta ram, in clu si ve o Se na dor Pa u lo Har tung,
que to mou a ini ci a ti va de con vo car o Mi nis tro das Re -
la ções Exte ri o res, e o Se na dor Osmar Dias, que em
boa hora tam bém pede a con vo ca ção do Mi nis tro
Agri cul tu ra. O Se na dor Pe dro Si mon está cer to: o Se -
na do Fe de ral, a Câ ma ra dos De pu ta dos e o Con gres -
so Na ci o nal, en fim, to dos nós te mos que nos pre o cu -
par mais com esse epi só dio. Cre io que a vin da do Mi -
nis tro das Re la ções Exte ri o res e do Mi nis tro da Agri -
cul tu ra vai es cla re cer, sem dú vi da ne nhu ma, mu i ta
co i sa a res pe i to des sa con ten da en tre Ca na dá, se gui -
do ago ra pe los Esta dos Uni dos e pelo Mé xi co, con tra
a im por ta ção de car ne bra si le i ra. Antes, era a fe bre
af to sa. To dos co lo ca vam mil obs tá cu los às im por ta -
ções em vis ta dis so. O Bra sil pra ti ca men te er ra di cou a 
fe bre af to sa. E ago ra, de po is que mu i tos Esta dos já
são con si de ra dos como áre as li vres, es tão in ven tan -
do essa ques tão da ”vaca lou ca“, que já afe tou al guns 
pa í ses da Eu ro pa e, ago ra, es tão que ren do di zer que
o pro ble ma tam bém está exis tin do no Bra sil. Cre io
que não po de mos pa rar por aqui. Ama nhã tam bém fa -
rei um pro nun ci a men to, por que o Bra sil, de uma for -
ma ge ral, está sen do e será mu i to pre ju di ca do, prin ci -
pal men te o Cen tro-Oeste bra si le i ro: Go iás, Mato
Gros so e Mato Gros so do Sul, Esta dos com vo ca ção
ex tre ma men te vol ta da para a pe cuá ria, em que os
pre ju í zos se rão alar man tes. Cum pri men to V. Exª. Va -
mos con ti nu ar de ba ten do essa ques tão, para ver se
con se gui mos ate nu ar esse pro ble ma, que é gra ve
para to dos nós.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la. Pen so que a con -
tri bu i ção de V. Exª e de tan tos ou tros Srs. Se na do res é 
ex tre ma men te im por tan te. V. Exª re pre sen ta um Esta -
do que cer ta men te será um dos mais pre ju di ca dos, e
es ta re mos to dos aten tos a seus pro nun ci a men tos e a
suas opi niões.

Sr. Pre si den te, que ro en cer rar este meu dis cur -
so, di zen do que, de um lado, es ta mos ve ri fi can do a
eclo são de uma si tu a ção cam bi al di fí cil, fru to – re pi to
– da pró pria po lí ti ca eco nô mi ca de sen vol vi da pelo
Go ver no bra si le i ro, que tan to te mos cri ti ca do aqui e
que co lo cou a eco no mia na ci o nal nes sa ar ma di lha de 
di fí cil de sar me, atra vés da qual as im por ta ções cres -

cem mais do que pro por ci o nal men te, e há um es tran -
gu la men to cam bi al. A his tó ria eco nô mi ca do Bra sil,
exa ta men te pela sua si tu a ção de de pen den te e re tar -
da do sob o pon to de vis ta do de sen vol vi men to eco nô -
mi co e de país que sem pre se si tu ou na pe ri fe ria dos
gran des cen tros in ter na ci o na is de co mér cio, fi nan ças
e in dús tria, sem pre foi uma his tó ria de cri ses cam bi a -
is. Isso mais uma vez está acon te cen do. Na ver da de,
as res pos tas, quan do fo ram boas res pos tas a cri ses
que ocor re ram no pas sa do, sus ci ta ram a ele va ção de
um de grau im por tan te na si tu a ção eco nô mi ca do Bra -
sil, em ter mos de pro du ti vi da de e de ca pa ci da de de
pro du ção. Isto é, a cri se cam bi al pode ser po si ti va sob 
o pon to de vis ta eco nô mi co, des de que a res pos ta a
ela seja ade qua da. 

E aí está a nos sa pre o cu pa ção, por que eu pes -
so al men te, Sr. Pre si den te, não vejo ne nhu ma pos si bi -
li da de de res pos ta ade qua da en quan to es ti ver este
go ver no de Pe dro Ma lan e Armí nio Fra ga no po der.
Va mos ter que es pe rar a pos se de um novo go ver no,
com uma nova ori en ta ção, um go ver no que seja opo -
si tor a este sob o pon to de vis ta de mo de lo eco nô mi -
co, para que o Bra sil pos sa en con trar uma res pos ta
que seja cri a ti va e que seja efi ci en te no sen ti do de
apro ve i tar a cri se para su pe rá-la com o gal gar de um
pa ta mar de pro du ti vi da de e de sen vol vi men to mais
ele va do a exem plo do que acon te ceu mu i tas ve zes na 
nos sa his tó ria eco nô mi ca.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Com mu i to pra zer, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Eu não
po de ria per der essa oca sião. Per doe-me se não o
acom pa nhei em todo o seu pro nun ci a men to, eis que
não me en con tra va no ple ná rio. Pres tei mu i ta aten ção 
e ten tei che gar aqui para lhe cum pri men tar. V. Exª pe -
gou o fio da me a da, en ten deu que a ques tão é po lí ti -
ca, prin ci pal men te na ques tão do Ca na dá, dos Esta -
dos Uni dos, do Mé xi co, e da Naf ta e da qui lo que vem
ocor ren do ago ra com o Bra sil. O Mi nis tro da Agri cul tu -
ra, Pra ti ni de Mo ra es, es te ve em Was hing ton con ver -
san do com a Se cre tá ria da Agri cul tu ra dos Esta dos
Uni dos e já está en ten den do que a ques tão é dali. Os
Esta dos Uni dos es tão usan do o Ca na dá como um
ins tru men to po lí ti co para che gar onde o que V. Exª de -
cli na, que é a ques tão da Alca, não há a me nor dú vi -
da. Cre io que pre ci sa mos re fle tir em cima dis so. Pen -
so que a ques tão é exa ta men te por aí: em so li da ri e -
da de, o Mé xi co en tra nes sa com o Ca na dá, e o Ca na -
dá fala em nome dos Esta dos Uni dos. E por trás de
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tudo isso está a ques tão da Alca, ou seja, es tão ten -
tan do fa zer com que o Bra sil aba i xe a ca be ça. Por tan -
to, pen so que a re fle xão tem que ser pro fun da, já que
vão ten tar pre ju di car o Bra sil com essa ques tão da
vaca lou ca atra vés des sa ques tão. E isso vai ge rar re -
fle xos pro fun dos e ne ga ti vos para to dos nós, sem dú -
vi da al gu ma. V. Exª está de pa ra béns. E o Bra sil deve
es tar acom pa nhan do essa ver da de i ra aula que V. Exª
está a pro fe rir da tri bu na do Se na do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner. Encer ro o meu
dis cur so com mu i ta ale gria, com o meu co ra ção ba -
ten do ale gre pelo apar te de V. Exª, que re for ça enor -
me men te os ar gu men tos que pre ten di de sen vol ver
aqui. Pen so que V. Exª tem tra zi do a esta Casa o seu
co nhe ci men to e a sua ex pe riên cia, e a sua lu ci dez
tem-nos dado im por tan tís si mas lo cu ções. O meu dis -
cur so fica mu i to en gran de ci do com o apar te de V. Exª.

Sr. Pre si den te, agra de ço à be ne vo lên cia, a to le -
rân cia do tem po que ul tra pas sei mu i to. Encer ro aqui
as mi nhas con si de ra ções.

 Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa -
tur ni no, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pe los Srs. La u ro Cam pos 
e Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, gos ta ria de re que rer a 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 (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Te re mos duas co mu ni ca ções: Se na dor Ma -
gui to Vi le la e, em se gun do lu gar, Se na dor Ro me ro
Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias;
pos te ri or men te, ao Se na dor Jef fer son Pé res. Mas
ain da ...

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs. Se na do res, vou con ti nu ar abor dan -
do o as sun to que tra ta va aqui o Se na dor Sa tur ni no e
que tam bém foi ob je to de pro nun ci a men to meu na
tar de de on tem. Fa la rei de for ma ob je ti va, rá pi da, por -
que sei que há uma ex pec ta ti va em re la ção ao pro -
nun ci a men to do Se na dor Jef fer son Pé res e eu co la -
bo ra rei com a Casa para que pos sa mos ou vi-lo na se -
qüên cia. 

De on tem para hoje, al guns fa tos sur gi ram na
ques tão do em bar go do Ca na dá, Esta dos Uni dos e
Mé xi co, que ale gam ris co de con ta mi na ção da car ne

bra si le i ra com a Do en ça da Vaca Lou ca. Eu, on tem,
dei as ra zões téc ni cas pe las qua is é im pos sí vel que
aque les pa í ses su por tem qual quer ar gu men to téc ni -
co para efe ti va rem esse em bar go. Só que, de on tem
para hoje, sur gi ram no tí ci as nos jor na is, e eu que ro ler 
um tre cho, para mos trar que o Mi nis té rio da Agri cul tu -
ra pre ci sa re ver os seus pro ce di men tos para não dar
mar gem aos pa í ses que têm in ten ções, como a do
Ca na dá, de pro mo ve rem em bar gos, de pra ti ca rem
esse bo i co te. 

A Ga ze ta Mer can til in for ma que, no fim de se -
ma na, a Agên cia de Inspe ção Ali men tar do Ca na dá
re ce beu 1.500 te le fo ne mas de con su mi do res pre o cu -
pa dos com a car ne en la ta da bra si le i ra, con sul tan do
so bre o que fa zer com a car ne bra si le i ra que ha vi am
com pra do, e a ori en ta ção ao te le fo ne – te nho o nú me -
ro aqui – era a se guin te: ”Jo gue no lixo ou man te nha
em casa e não abra, à es pe ra de de ci são ofi ci al, ou
leve à loja, que de vol ve rá o di nhe i ro ao cli en te“. Essa
é a ori en ta ção da Agên cia de Inspe ção Ali men tar do
Ca na dá.

O jor nal in for ma ain da que o Ca na dá so li ci tou
in for ma ções ao Go ver no bra si le i ro há dois anos, e só
ago ra o Go ver no bra si le i ro está to man do as pro vi dên -
ci as de in for mar, ain da as sim en vi an do os do cu men -
tos em por tu guês, o que abre uma nova ar gu men ta -
ção do Ca na dá, que diz que para tra du zir le va rão
mais uma se ma na, quin ze dias.

O Mi nis té rio da Agri cul tu ra de ve ria pro cu rar eli -
mi nar to dos os ar gu men tos do Ca na dá, dos Esta dos
Uni dos e do Mé xi co, por que, se não há ar gu men tos
téc ni cos, o que es tão uti li zan do são ar gu men tos bu ro -
crá ti cos, como di zia aqui o Se na dor Pa u lo Har tung. E
eu, Se na dor Pa u lo Har tung, aca bo de en tre gar à
Mesa o meu re que ri men to, em adi ta men to ao de V.
Exª, para con vo car tam bém o Mi nis tro da Agri cul tu ra
para es tar pre sen te aqui no Se na do.

Se na dor Ra mez Te bet, V. Exa quer um apar te,
mas, an tes, vou re pe tir ra pi da men te qua is os ar gu -
men tos téc ni cos que in vi a bi li zam qual quer ar gu men -
to do Ca na dá, dos Esta dos Uni dos e do Mé xi co. Qu e -
ro fa lar aqui mais como téc ni co no as sun to do que
como Se na dor da Re pú bli ca. Falo como Se na dor da
Re pú bli ca, mas que ro dar os ar gu men tos téc ni cos.
Não é pos sí vel que o cor po téc ni co do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra não es te ja ali men tan do o Mi nis tro La fer e
o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es de to dos os ar gu men tos
téc ni cos, que são in con tes tá ve is. Não dá para re ba ter
os ar gu men tos téc ni cos que vou apre sen tar.

A per gun ta é a se guin te: há al gum ris co da car -
ne de bo vi nos do Bra sil es tar con ta mi na da com o pri -
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on? Pri on é a pro te í na que nos ovi nos ca u sa uma do -
en ça cha ma da scra pie; de po is, o agen te ca u sal vai
para o cé re bro do bo vi no e ca u sa a en ce fa lo pa tia es -
pon gi for me bo vi na, que trans for ma o cé re bro dos bois 
como se fos se uma es pon ja, e daí to dos aque les ou -
tros sin to mas que são de cor ren tes da do en ça. Esse
mes mo agen te ca u sal, quan do trans fe ri do para o ho -
mem, ca u sa uma ou tra do en ça cha ma da de Mal de
Cre utz feldt-Jakob.

Então, não há ne nhu ma pos si bi li da de de ne -
nhum bo vi no do Bra sil es tar, nes te mo men to, por tan -
do a do en ça da vaca lou ca. Por quê? Por que a úni ca
pos si bi li da de de trans mis são da do en ça para o gado
bo vi no é atra vés do con su mo de fa ri nha de car ne ou
de fa ri nha de os sos dos ovi nos. Se nós não te mos fa -
bri ca ção de fa ri nha de car ne e de os sos de ovi nos,
por que ela está pro i bi da pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra 
– essa sim, uma me di da acer ta da do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra –, não há como trans fe rir o scra pie para
os bo vi nos, onde se trans for ma em en ce fa lo pa tia es -
pon gi for me, a Vaca Lou ca. Não há, por tan to, meio de
trans mis são da do en ça dos ovi nos para os bo vi nos de 
for ma di re ta, como não há ne nhu ma pos si bi li da de de
trans mis são ho ri zon tal da do en ça nos bo vi nos, ou
seja, de mãe para fi lho. Ge ne ti ca men te, não há. Isso
ci en ti fi ca men te é com pro va do. 

O De par ta men to de Agri cul tu ra do Ca na dá e
dos Esta dos Uni dos já de ram de cla ra ção de que não
há pos si bi li da de de o nos so re ba nho es tar con ta mi -
na do com a vaca lou ca. Só que os fa tos ocor ri dos no
Pa ra ná, nos so Esta do, no bre Se na dor Ro ber to Re -
quião, com o re ba nho de ovi nos do no bre De pu ta do
Gus ta vo Fru et que foi con ta mi na do pelo scra pie, por -
que ele trou xe ovi nos dos Esta dos Uni dos, es ses ovi -
nos, pro ve ni en tes dos Esta dos Uni dos, vi e ram por -
tan do não o ví rus – como a im pren sa tem anun ci a do – 
mas uma pro te í na de ge ne ra ti va – o pri on – que in fec -
ta e de ge ne ra o cé re bro dos ovi nos. Essa pro te í na
veio nos ovi nos tra zi dos dos Esta dos Uni dos. Nós, en -
tão, é que te ría mos que to mar me di das de ca u te la em 
re la ção aos Esta dos Uni dos e não os Esta dos Uni dos
em re la ção ao Bra sil, por que es ses ovi nos que vi e ram 
de lá de nun ci am que lá, sim, há con vi vên cia com o
scra pie nos ovi nos, que é o agen te ca u sal da vaca
lou ca nos bo vi nos. Esses ovi nos no Pa ra ná fo ram to -
dos in ci ne ra dos, fo ram to dos que i ma dos. Toda a des -
cen dên cia da que la li nha gem de ovi nos tra zi da dos
Esta dos Uni dos foi aba ti da e cre ma da. Por tan to, não
há pos si bi li da de de a ter mos nem no re ba nho ovi no
nem no re ba nho bo vi no. 

Tam bém não há pos si bi li da de de trans mis são
di re ta do ovi no para o ho mem, por que o ovi no é ape -
nas o hos pe de i ro do scra pie, que não é trans mi ti do
pelo con su mo da car ne de ovi no; o ho mem só será
aco me ti do pela do en ça se co mer car ne de bo vi nos,
como ocor reu no Re i no Uni do, onde 180 mil ani ma is
fo ram con ta mi na dos e mais de 90 pes so as mor re ram
em de cor rên cia da do en ça.

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

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ouço, com
sa tis fa ção, o apar te de V. Exª, no bre Se na dor Ra mez
Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Osmar Dias, V. Exª, so bre to dos nós, leva uma gran de 
van ta gem. V. Exª ocu pa esta tri bu na como um po lí ti co
que tem sen si bi li da de, um po lí ti co que já exer ceu as
fun ções de Se cre tá rio de Agri cul tu ra do Esta do do
Pa ra ná e, como tal, hou ve-se com bri lhan tis mo ao
tem po em que hoje o Se na dor Ro ber to Re quião era
Go ver na dor do Esta do que am bos re pre sen tam com
mu i to bri lhan tis mo aqui nes ta Casa, e fala como téc ni -
co, en quan to que eu, re pre sen tan te do Esta do do
Mato Gros so do Sul, só falo como po lí ti co. Pos so não
ter a gran de sen si bi li da de da ma i o ria dos po lí ti cos
des ta Casa, mas ga ran to a V. Exª que te nho sen si bi li -
da de su fi ci en te para di zer e para ra ti fi car a opi nião do
Se na dor Pa u lo Har tung e de ou tros aqui des ta Casa
que, em ma té ria de bu ro cra cia, este País é cam peão.
Onde não deve atu ar e onde deve atu ar o Mi nis té rio
da Agri cul tu ra, os téc ni cos do Mi nis té rio da Agri cul tu -
ra, que es tão ali en cas te la dos, es tão de mons tran do
que es tão lá, que são mu i to ama do res, por que nin -
guém des co nhe ce, Se na dor Osmar Dias, que há uma 
pres são enor me so bre um país do ta ma nho do Bra sil,
das po ten ci a li da des do Bra sil, um País em fran co de -
sen vol vi men to, um país que tem tudo que os ou tros
pa í ses não têm, um País que hoje quer ser com pe ti ti -
vo e en fren ta, nes te mun do glo ba li za do, a con cor rên -
cia da que les que são mu i to ma i o res do que nós e só
que rem que per ma ne ça mos na su per fí cie, res pi ran do 
o ar su fi ci en te para po der mos so bre vi ver e eles ga -
nha rem às nos sas cus tas. A tec no cra cia do Mi nis té rio 
da Agri cul tu ra não per ce be isso e está for ne cen do
me i os, com uma ma té ria de con te ú do ci en tí fi co, co -
mer ci al, de con cor rên cia co mer ci al, para que eles
pre ju di quem o co mér cio do Bra sil, le vem pâ ni co aos
pa í ses do mun do e até en tre os bra si le i ros com essa
his tó ria de Vaca Lou ca. O re ca do que te mos que dar
aqui, com mu i ta for ça – e a pa la vra de V. Exª é mu i to
im por tan te –, é para que o Mi nis té rio da Agri cul tu ra
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de fen da re al men te os in te res ses do nos so País. Os
téc ni cos que as ses so ram o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es 
de vem pro ce der com ca u te la e di li gên cia a fim de que
o País não fi que pre ju di ca do, não for ne cen do o mí ni -
mo de mo ti va ção para que pro ce dam con tra o Bra sil.
Ontem, V. Exª deve ter ou vi do o co men tá rio que fiz so -
bre a fe bre af to sa. O Mi nis té rio da Agri cul tu ra está ta -
pe an do Mato Gros so do Sul. To dos os ou tros Esta dos 
bra si le i ros es tão li vres da fe bre af to sa e, ape sar de
ocor rer o mes mo em Mato Gros so do Sul, o nos so
gado não pode tran si tar fora do ter ri tó rio do Esta do,
por in crí vel que pa re ça, ca u san do pre ju í zos aos cri a -
do res, aos pro du to res e aos pe cu a ris tas. Pa ra be ni zo
V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – V. Exª fala
em nome do Esta do que tem o ma i or re ba nho de bo vi -
nos do Bra sil e que será, sem dú vi da ne nhu ma, o
mais atin gi do por essa me di da, que é ape nas uma
for ma de o Ca na dá se vin gar do Bra sil pela per da da
con cor rên cia na área de avi a ção.

V. Exª men ci o nou a fe bre af to sa, e isso me faz
lem brar que o Bra sil tem im plan ta do, hoje, um sis te -
ma sa ni tá rio efi ci en te. Mon tou-se uma rede nos Esta -
dos, e as Se cre ta ri as de Agri cul tu ra es ta du a is de sen -
vol vem mu i to bem o aten di men to aos pro du to res, que 
se cons ci en ti za ram da ne ces si da de de um per fe i to
ma ne jo sa ni tá rio do re ba nho. No en tan to, o Mi nis té rio
da Agri cul tu ra tem di fi cul ta do esse pa pel quan do
toma me di das como esta, de não per mi tir que um
Esta do re co nhe ci da men te li be ra do da fe bre af to sa
pos sa co mer ci a li zar seus ani ma is li vre men te. Evi den -
te men te, isso co lo ca obs tá cu los para que haja uma
in te gra ção dos Esta dos nes se sis te ma sa ni tá rio. Não
adi an ta um Esta do ter um sis te ma sa ni tá rio bom e o
ou tro não cu i dar do seu re ba nho. É ne ces sá ria uma
in te gra ção do País, e quan do se fe cha a fron te i ra de
um Esta do im por tan te como Mato Gros so do Sul, evi -
den te men te, di fi cul ta-se esse tra ba lho.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Antes, gos -
ta ria de di zer que o Se na dor Arlin do Por to, quan do
Mi nis tro da Agri cul tu ra, teve um pa pel im por tan tís si -
mo na li be ra ção da ex por ta ção de car nes do Bra sil,
ten do a isso se de di ca do pes so al men te – so men te ao 
meu Esta do, S. Exª foi cin co ou seis ve zes para tra tar
des se as sun to –, pro mo ven do a in te gra ção do sis te -
ma sa ni tá rio bra si le i ro. 

Na ges tão do Mi nis tro Arlin do Por to, ti ve mos um 
avan ço con si de rá vel na con quis ta da li ber da de de ex -
por ta ção para os pa í ses eu ro pe us, prin ci pal men te, e

na ob ten ção do cer ti fi ca do do Insti tu to Inter na ci o nal
de Epi zo ti es. Tive a hon ra de acom pa nhar o Mi nis tro
Arlin do Por to na opor tu ni da de em que o Pa ra ná re i -
vin di ca va esse di re i to.

Essa é uma in jus ti ça con tra um País que tem
con tri bu í do mu i to na ofer ta de ali men tos pra ti ca men te 
na tu ra is. Nós, sim, pro du zi mos um mi lhão e meio de
ca be ças em con fi na men to, mas a ra ção que for ne ce -
mos a es ses ani ma is não leva fa ri nha de car ne nem
de osso, por tan to não há ris co de es tar con ta mi na da
com o scra pie, com o pri on, com o vaca lou ca.

Con ce do o apar te ao Se na dor Arlin do Por to. 

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor
Osmar Dias, gos ta ria de cum pri men tar V. Exª pela
abor da gem des te tema, pri me i ro, pela for ma ção pro -
fis si o nal e pelo co nhe ci men to que tem como
ex-Secretário de Agri cul tu ra do Pa ra ná, um Esta do
im por tan te na pro du ção agrí co la e pe cuá ria, es pe ci -
al men te na di ver si fi ca ção das suas ati vi da des. Ontem 
e hoje, ti ve mos a opor tu ni da de de ou vir al gu mas ma -
ni fes ta ções, den tre elas as do Se na dor Pa u lo Har -
tung, que se ma ni fes tou de ma ne i ra mu i to cla ra, e do
Se na dor Ra mez Te bet, que en fa ti zou a ques tão do
seu Mato Gros so do Sul. Nós es ta mos sen tin do a ne -
ces si da de de um tra ba lho ar ti cu la do den tro do Go ver -
no. Não se tra ta ape nas de o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra -
es le var a in for ma ção téc ni ca, mas de uma de ci são de 
Go ver no. Enten do como ne ces sá ri os o en vol vi men to
e a par ti ci pa ção do Mi nis té rio da Indús tria e do Co -
mér cio, do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res e do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, por que de ve-se vis lum brar
por aí a pe ne tra ção do Bra sil no mer ca do in ter na ci o -
nal com o re co nhe ci men to de mais áre as li vres de fe -
bre af to sa e, na tu ral men te, aí es tão as bar re i ras não
ta ri fá ri as in flu in do no pro ces so da re la ção co mer ci al.
Não há glo ba li za ção sem re gras cla ras, sem li nhas
de fi ni das e sem igual da de na com pe ti ti vi da de. Qu e ro
cum pri men tar V. Exª pela opor tu ni da de do tema que
le van ta e pelo co nhe ci men to que de mons tra e que de
fato tem. Que haja essa sen si bi li za ção, mas numa re -
la ção co mer ci al, pois o mun do sel va gem do ca pi ta lis -
mo exi ge fir me za, de ter mi na ção e ati tu de. Espe ro que 
con si ga mos fa zer com que a nos sa car ne vol te a ter o
seu mer ca do as se gu ra do, não ape nas nos pa í ses da
ALCA, mas mun di al men te. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Se na dor
Arlin do Por to, há uma má in ten ção ex pres sa, de cla ra -
da e evi den te do Ca na dá quan do seus téc ni cos ori en -
tam os seus con su mi do res a jo ga rem a car ne bra si le i -
ra na lata do lixo, por que eles sa bem que o Bra sil tem
mu i to me nos ris co de apre sen tar essa do en ça do que
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o pró prio Ca na dá, onde, em 1947, foi iden ti fi ca da a
pre sen ça da do en ça em ovi nos. Esse exa me foi re ti fi -
ca do em 1973, na que le país, com a pre sen ça do
scra pie em ca pri nos. Por tan to, lá, sim, exis te esse
ris co, e não no Bra sil. Tra ta-se, por tan to, de uma in -
jus ti ça que se co me te con tra o nos so País.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ouço o Se -
na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Osmar Dias, que ro con gra tu lar-me com V. Exª e com
os Se na do res Pa u lo Har tung e Ra mez Te bet, que
des de on tem já ma ni fes tam con tra ri e da de to tal e ab -
so lu ta à ação do Ca na dá, que teve se qüên cia pe los
Esta dos Uni dos e Mé xi co, ou seja, os pa í ses que fa -
zem par te do Naf ta. 

Se na dor Osmar Dias, V. Exª, os Se na do res, os
po lí ti cos, to dos têm-se ma ni fes ta do com cla re za a
res pe i to do as sun to. Não há dú vi da de que o po si ci o -
na men to do Ca na dá é me ra men te de re ta li a ção, é um 
po si ci o na men to po lí ti co. Os ar ti cu lis tas de to dos os
jor na is do País fa lam a mes ma co i sa. É in te res san te
que so men te o Go ver no bra si le i ro, até ago ra, se co lo -
que numa po si ção de dú vi da, de ain da pa rar para
pen sar se isso foi fe i to com ra zão ou por uma ques tão
po lí ti ca, como re ta li a ção na bri ga dos sub sí di os, tan to 
na Bom bar di er, quan to na Embra er. Essa é a glo ba li -
za ção dos cha ma dos pa í ses de sen vol vi dos do Pri me -
i ro Mun do: tudo é bom se for em pro ve i to de les, mas
quan do o seu in te res se é fe ri do, vem todo mun do con -
tra. Espe ro, tam bém, que o Go ver no bra si le i ro aja
com pres te za e ra pi dez, por que o Bra sil não pode
pas sar por um ve xa me des sa es pé cie. O Bra sil é a oi -
ta va eco no mia mun di al e deve dar uma res pos ta à al -
tu ra. O País, hoje, tem gran de par te de sua eco no mia
co man da da por em pre sas mul ti na ci o na is. Ima gi nem,
se ti vés se mos um Go ver no re al men te in de pen den te
e co ra jo so, o que se ría mos ca pa zes de fa zer em re ta -
li a ção ao sis te ma mul ti na ci o nal que ope ra no ter ri tó rio 
bra si le i ro, com o nos so sis te ma de te le fo nia, ener gé ti -
co, com as nos sas si de rúr gi cas e com os ban cos.
Hoje, os ban cos es tran ge i ros já são ma i o res do que
os pró pri os ban cos na ci o na is. Ima gi nem se qui sés se -
mos re ta liá-los com per se gui ções! Pa re ce que o Bra -
sil está cum prin do o seu pa pel – so mos con tra isso –
de se de i xar ocu par pelo ca pi tal in ter na ci o nal. Mas,
pas sar por um ve xa me como esse é ina ce i tá vel. Exi gi -
mos uma ação rí gi da e for te, além de uma res pos ta
con tun den te a esse ato ab so lu ta men te in con se qüen -
te do Go ver no do Ca na dá que, in fe liz men te, con for me 

o acor do do Naf ta, foi se gui do pe los Esta dos Uni dos e 
Mé xi co.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ain da
mais, Se na dor Ade mir Andra de: o Uru guai e a Argen -
ti na não es tão se quer a um pal mo de dis tân cia à nos -
sa fren te no que se re fe re à qua li da de sa ni tá ria dos
seus re ba nhos! Os cu i da dos lá não che gam aos pés
dos cu i da dos que os nos sos pe cu a ris tas dis pen sam
ao nos so re ba nho. Aqui o ri gor é bem ma i or! Acon te ce 
que eles es tão li be ra dos para ex por tar para onde qui -
se rem. Evi den te men te que, como dis se o Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, nes sa ação exis te uma gran de
dose po lí ti ca no sen ti do de atra ir a Argen ti na para
com por o blo co eco nô mi co de les. Só que o Bra sil não
pode, nes te mo men to, se apre sen tar tí mi do, tam pou -
co iro ni ca men te, como tem ocor ri do em al gu mas de -
cla ra ções do Mi nis tro da Agri cul tu ra, onde S. Exª dis -
se que ”no Ca na dá deve ter al gu ma chur ras ca ria que
con so me a nos sa car ne“. Não é bem as sim, Sr. Pre si -
den te! Os pro du to res bra si le i ros sa bem da im por tân -
cia dos mer ca dos ca na den se e ame ri ca no para a
nos sa pro du ção. Isso tudo pode se re fle tir em um efe i -
to do mi nó e atin gir ou tras re giões, e o Bra sil ser obri -
ga do a co mer toda a car ne que pro duz. Cer ta men te
tudo isso le va ria os pre ços para ba i xo, pre ju di can do
enor me men te o pro du tor, quem, evi den te men te, pa -
ga rá um alto pre ço nes sa his tó ria toda.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se na dor Osmar Dias, peço a V. Exª que con -
clua o seu dis cur so, com o bri lho de sem pre. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Obri ga do,
Sr. Pre si den te, ape nas ou vi rei o apar te do no bre Se -
na dor Ro ber to Re quião e, em se gui da, con clu i rei o
meu pro nun ci a men to.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Osmar Dias é im por tan te es sas ver da des que V.
Exª está co lo can do e que pre ci sam ser com pre en di -
das pe los bra si le i ros. ”Co nhe ce rás a ver da de e a
ver da de vos li ber ta rá.“ É uma fra se bí bli ca. Pois mu i -
to bem! Nós, quan do es ti ve mos no Go ver no do Pa -
ra ná, fi ze mos um gran de pro gra ma de ovi no cul tu ra.
Até o mo men to em que nós dois de i xa mos o Go ver -
no – por que me de sin com pa ti bi li zei para me can di -
da tar ao Se na do nove me ses an tes, e V. Exª tam -
bém – fo ram 197.500 ove lhas fê me as, com até seis
me ses, com pra das do Rio Gran de do Sul, ba si ca -
men te do Uru guai e da Argen ti na, mais do Uru guai
do que da Argen ti na. Alguns cri a do res, in te res sa dos 
no pro gra ma, pas sa ram a im por tar chi bar ros, car ne -
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i ros para re pro du ção. E o Bra sil, àque la épo ca, im -
por tou 300 chi bar ros que, ago ra, V. Exª re ve la ao
País te rem vin do dos Esta dos Uni dos. Entre es ses
chi bar ros, al guns fo ram im por ta dos pelo
ex-Deputado Fe de ral, fa le ci do, Ma u rí cio Fru et, em
1989. O neto de um des ses car ne i ros, no Mu ni cí pio
de Can dói, no Pa ra ná, foi iden ti fi ca do com a pos si bi -
li da de de ha ver mor ri do atin gi do pelo scra pie, pro te -
í na que trans for ma o cé re bro em um meio es pon jo -
so. Nada de fi ni ti va men te com pro va do. Mas o aler ta
foi le van ta do e as pro vi dên ci as fo ram to ma das. O
De pu ta do Fe de ral Gus ta vo Fru et, fi lho do Ma u rí cio,
to mou a ini ci a ti va de eli mi nar toda a sua ca ba na. S.
Exª eli mi nou to dos os car ne i ros, im por ta dos ou não,
que fa zi am par te de um dos mais so fis ti ca dos plan -
téis ge né ti cos do País. Mu i to bem. Se os car ne i ros
fo ram im por ta dos dos Esta dos Uni dos por que não
to mou an tes o Bra sil a ini ci a ti va de pro i bir qual quer
im por ta ção de car ne ovi na e de re pro du to res ame ri -
ca nos? Por que acon te ceu o con trá rio? Ou seja, o
con ta mi na dor toma a pro vi dên cia de não im por tar
mais car ne do país que ele su pos ta men te te ria con -
ta mi na do! Não tem re al men te ne nhum sen ti do esse
pro ces so! Por ou tro lado, eu acho que o tal do scra -
pie an dou mes mo con ta mi nan do al gu mas in te li gên -
ci as hu ma nas no Bra sil. Con ta mi nou os re pre sen -
tan tes do Bra sil na Ro da da do Uru guai, que deu ori -
gem ao GATT, que foi vo ta do no Ple ná rio do Se na do 
Fe de ral an tes de nós che gar mos aqui, por seis Se -
na do res, com o tex to se quer tra du zi do para o por tu -
guês – es ta va na lín gua ofi ci al da Orga ni za ção Mun -
di al do Co mer cio, a OMC, o fran cês. Ele deve ter
con ta mi na do tam bém o cé re bro da que les que as si -
na ram o Pro to co lo de Ouro Pre to, que com pro me teu 
a nos sa eco no mia, vi a bi li zan do fa vo res im pos sí ve is
para a Argen ti na. Ele deve ter con ta mi na do, Se na -
dor Osmar Dias, o cé re bro des ses que, ide o lo gi ca -
men te, pas sa ram a pen sar no ne o li be ra lis mo sem
pen sar mais no Bra sil. Mas essa do en ça tem cura,
Se na dor. A cura se ria, por exem plo, a vi si ta pe rió di -
ca à casa de bra si le i ros de sem pre ga dos e tal vez a
obri ga ção de can tar, uma vez por se ma na, uma par -
te, pelo me nos a in tro du ção do Hino Na ci o nal. Não
tem ca bi men to que nós nos su bor di ne mos a es sas
me di das ab sur das dos pa í ses que su pos ta men te
con ta mi na ram o nos so re ba nho. Mas o que fal ta é
go ver no, ini ci a ti va, co ra gem; fal ta fir me za nas me di -
das ad mi nis tra ti vas. Fal ta Mi nis tro da Sa ú de. Fal ta
Pre si den te da Re pú bli ca. Fal ta vi são na ci o nal. Tra -
ta-se de uma re ta li a ção sór di da, es tú pi da. Os Esta -
dos Uni dos não im por tam mais a car ne bra si le i ra

por que os Esta dos Uni dos, su pos ta men te, con ta mi -
na ram al guns chi bar ros im por ta dos para me lho ria
ge né ti ca do nos so re ba nho. A ver da de está dita e
co lo ca da com cla re za por V. Exª. Qual é a pro vi dên -
cia to ma da pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra e Pre si -
dên cia da Re pú bli ca? É isso que te mos que aguar -
dar. O res to é con ver sa mole de cé re bros con ta mi -
na dos pelo scra pie, pelo pri on, pela pro te í na que
trans for ma es sas in te li gên ci as, ou tro ra bri lhan tes,
em co i sas in de fi ni das e es pon jo sas.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Obri ga do, 
Se na dor Ro ber to Re quião. 

Sr. Pre si den te, peço que o re que ri men to que
apre sen tei à Mesa, con vo can do o Mi nis tro da Agri -
cul tu ra, seja vo ta do para que pos sa mos dis cu tir o
as sun to com S. Exª. 

Sr. Pre si den te, acre di to que quan do o Se na dor 
Ro ber to Re quião dis se que o Bra sil não tem Mi nis -
tro da Sa ú de pen so que S. Exª quis se re fe rir ao Mi -
nis tro da Agri cul tu ra, já que es ta mos tra tan do de
ques tão li ga da a essa Pas ta. O Mi nis tro da Sa ú de,
no meu en ten di men to, tem fe i to um belo tra ba lho.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por de -
ci são con sen su al dos Se na do res dos Par ti dos de
Opo si ção, sou can di da to ao hon ro so pos to de Pre si -
den te do Se na do Fe de ral. Uma es co lha que me gra -
ti fi ca so bre mo do, por que nas ci da de ge ra ção es pon -
tâ nea, sem que eu a bus cas se por qual quer meio.
Mas ace i to-a, por que lhe foi em pres ta do um sen ti do
de mis são, que não me per mi ti ria re cu sar, ain da que 
por ven tu ra as sim o de se jas se.

So bre as ra zões da pre fe rên cia pelo meu
nome, ca be ria aos que o es co lhe ram ex pli cá-las. De 
mi nha par te de i xo de fa zê-lo para não co me ter o vi -
tu pé rio do elo gio em boca pró pria, ex plí ci to ou im plí -
ci to, na ten ta ti va de jus ti fi car a mi nha es co lha e tam -
bém para não in cor rer na de se le gân cia de atin gir
meus ad ver sá ri os ao me atri bu ir su pos tas qua li da -
des que, por via oblí qua, lhes es ta ria ne gan do. Fi -
nal men te, de i xo ain da de fa zer ma i o res con si de ra -
ções so bre a pre fe rên cia dos meus com pa nhe i ros
para não con clu ir, quem sabe por uma re cu sa, vez
que sou tão ri go ro so nas mi nhas ava li a ções, que eu
mes mo po de ria não me apro var se fi zes se um au to -
jul ga men to. 
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Impor ta, no en tan to, anun ci ar que a mi nha can -
di da tu ra está pos ta. Espe ro que não seja en ca ra da
como um ges to sim bó li co de pro tes to, mas como o
lan ça men to de um real com pe ti dor, em bus ca de uma
di fí cil, mas não im pos sí vel, vi tó ria.

Con quan to pa re ça fan ta si o so e in gê nuo con tar
com o tri un fo de um can di da to opo si ci o nis ta, de um
Par ti do pe que no, con tra Par ti dos ma jo ri tá ri os e de Si -
tu a ção, eu di ria que o so nho só se tor na rá re a li da de
se a can di da tu ra ad qui rir um ca rá ter su pra par ti dá rio,
hi pó te se que a mu i tos pa re ce rá de li ran te, numa Casa
que é por na tu re za vis ce ral men te po lí ti ca.

Dir-se-á que peco por in ge nu i da de. Tal vez! Mas
a crí ti ca me soa an tes como la u da tó ria do que de me -
ri tó ria, por que es tou con ven ci do de que o ser hu ma no 
que não con ser va den tro de si um pou co de ino cên cia 
terá per di do mu i to da sua es sên cia e tam bém, por tan -
to, da sua de cên cia.

Ade ma is, não te ria sen ti do per ma ne cer na po lí -
ti ca se não fos se para lu tar uto pi ca men te para vê-la
trans mu da da num pal co ilu mi na do e are ja do, no qual
o in te res se pú bli co pre va le ces se sem pre so bre os in -
te res ses pes so a is e as con ve niên ci as par ti dá ri as.

Fre qüen te men te, ver ru ma-me o es pí ri to uma in -
qui e ta ção. Qu an tos de nós, po lí ti cos – eu in clu si ve –,
nos nos sos mo men tos de so li dão, na hora da ver da -
de, pe ran te Deus e a nos sa cons ciên cia, po de mos,
sem nos en ver go nhar mos, res pon der à se guin te per -
gun ta: ”quan tas ve zes, nas de ci sões que to mei, co lo -
quei o in te res se pú bli co aci ma dos in te res ses pes so -
a is e das con ve niên ci as par ti dá ri as?“

Não cre io que va les se a pena con ti nu ar na vida
pú bli ca se eu per des se a ca pa ci da de de me in dig nar
e de so nhar. Mas é de se per gun tar se es tou so nhan -
do, nes te ins tan te, ao con tar com uma re a ção cí vi ca
des ta Casa, na qual nin guém acre di ta. Admi to que a
hi pó te se de vin gar uma can di da tu ra como a mi nha
se ria ir re a lis ta, em ou tros tem pos, em con di ções nor -
ma is e em uma ele i ção in ter na cor po ris, à qual a so -
ci e da de es ti ves se alhe ia. Mas to dos sa be mos que,
des ta vez, não é as sim.

Vi ve mos um tem po de trans for ma ções. Essa
ele i ção se pro ces sa em cir cuns tân ci as atí pi cas e tem
o acom pa nha men to aten to de gran de par te da so ci e -
da de bra si le i ra. E esta an se ia por um Par la men to de
novo tipo, trans for ma do por uma re vo lu ção de cos tu -
mes que im pli que um rom pi men to com as ve lhas prá -
ti cas, que a Na ção já não con se gue to le rar.

Cre io que uma ele i ção de re sul ta do sur pre en -
den te e inu si ta do nes ta Casa se ria o fato novo, di fe -
ren te, a si na li zar com um ace no de es pe ran ça e a ca -

ta pul tar para bem alto o pres tí gio do Con gres so Na ci -
o nal, ain da mais ao acon te cer sim bó li ca e co in ci den -
te men te do der ru bar de um novo mi lê nio. Esse ges to
si na li za dor de re no va ção e mu dan ça se ria um fato tão 
mar can te a su bli nhar esta Le gis la tu ra, que ha ve ria de 
fi car por lon go tem po na me mó ria do povo bra si le i ro,
me nos por mim do que, tal vez, ape sar de mim, não
tan to pe las mi nhas qua li da des pes so a is, mas pelo
pa pel his tó ri co que cir cuns tan ci al men te me cou be
en car nar.

Pos so es tar co me ten do um en ga no, mas algo
me diz que a ma i o ria dos Se na do res terá sen si bi li da -
de para per ce ber o al can ce e as im pli ca ções de um
acon te ci men to des sa mag ni tu de. Por isso, ace i tei a
mi nha can di da tu ra, que ora for ma li zo, com o com pro -
mis so de logo di vul gar uma pro pos ta de tra ba lho, que
de i xo de apre sen tar nes te mo men to, por que será ela -
bo ra da a mu i tas mãos, pe los Par ti dos que me dão
apo io, ins pi ra da no de se jo de le var o Po der Le gis la ti -
vo ao en con tro dos an se i os po pu la res. Entre tan to,
des de já, an te ci po que terá como pon tos fun da men ta -
is o prin cí pio da ges tão de mo crá ti ca e o pa pel de re le -
vo a ser dado ao Con se lho de Éti ca no fun ci o na men to 
des ta Casa. Qu an to à cam pa nha em bus ca de apo i -
os, será con du zi da de ma ne i ra dis cre ta, como é do
meu es ti lo e da tra di ção do Se na do. O pe di do a cada
um, fa ço-o ago ra, de pú bli co. A abor da gem pes so al
será fe i ta com cu i da do, não por me cons tran ger em
pe dir, mas, ao con trá rio, para pou par de cons tran gi -
men to aque les que não que i ram ou não pos sam vo tar 
em mim.

Espe ro o fa vor de não ser in ter pre ta do er ro ne a -
men te por este ges to, que, lon ge de ser de mons tra -
ção de so ber ba, é ma ni fes ta ção de res pe i to pe los
meus Co le gas. De to dos de se jo vo tos que se jam fru to 
de re fle xão crí ti ca e de pro fun da to ma da de cons ciên -
cia. Quem sabe, de re pen te, con tra to das as pre vi -
sões e ex pec ta ti vas, os Se na do res – se não to dos,
mas mu i tos – vo ta rão ins pi ra dos nos gran des vul tos
que po vo a ram este Ple ná rio, como – para lem brar al -
guns –, Ruy, Ne reu Ra mos, Mil ton Cam pos, Afon so
Ari nos e, para ci tar um dos vi vos em sua hora cre pus -
cu lar, esse no tá vel ho mem pú bli co e ex tra or di ná ria fi -
gu ra hu ma na que é o Go ver na dor Má rio Co vas, que
mar cou com tin ta in de lé vel sua pas sa gem nes ta
Casa.

Vou, as sim, tran qüi lo para essa dis pu ta de mo -
crá ti ca, cer to de que o seu des fe cho, seja qual for, em
nada afe ta rá o meu na ve gar. Vi to ri o so, não há ris co
de per der o rumo por des lum bra men to, pois ori en ta do 
con ti nu a rei a ser pela mi nha bús so la in te ri or, que tem
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como nor te o rí gi do sis te ma de va lo res que rege a mi -
nha vida. Der ro ta do, não me sen ti rei di mi nu í do nem
me fi ca rá na boca o mais leve tra vo de amar gu ra, até
por que me ser vi rá de con so lo a sa be do ria dos ver sos
ca mo ni a nos que gos to de re pe tir: ”Hon ra ri as, hon ra ri -
as me lhor é me re cê-las sem as ter do que pos suí-las
sem as me re cer.“

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me con ce de um apar te, Se na dor Jef fer son Pé res?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Com todo pra zer, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Cum -
pri men to V. Exª pela ini ci a ti va e ati tu de, ao ter sido es -
co lhi do, por una ni mi da de, pe los 16 Se na do res que
com põem o Blo co de Opo si ção, para re pre sen tar a
nos sa von ta de. E, ten do sido es co lhi do can di da to à
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral, V. Exª toma uma ati -
tu de iné di ta nes ta Casa. Sem pre, des de que aqui
che guei, pon de rei, su ge ri aos pos sí ve is can di da tos à
Pre si dên cia do Se na do que ti ves sem a pos tu ra que V. 
Exª está ten do, ou seja, que, an tes mes mo da ele i ção
pre vis ta para o pró xi mo dia 14, pu des sem os can di da -
tos ex por seus pon tos de vis ta, as ra zões que le va ram 
V. Exªs a lan ça rem-se como can di da tos à Pre si dên cia 
do Se na do. Su ge ri, na úl ti ma quin ta-feira, ao ou tro
can di da to já de fi ni do pelo PMDB, Se na dor Ja der Bar -
ba lho, que siga o exem plo de V. Exª e tam bém ex po -
nha as ra zões que o le va ram a ser can di da to à Pre si -
dên cia, bem como sua pla ta for ma, seu pro gra ma. Te -
nho cer te za de que está no ca mi nho cer to. As pro pos -
tas que de li ne ia como base de sua ação di zem res pe -
i to aos nos sos an se i os. V. Exª quer fa zer do Se na do
Fe de ral a mais for te e in de pen den te ins ti tu i ção, uma
ins ti tu i ção que per mi ta a qual quer Se na dor, de qual -
quer par ti do, exer cer na ple ni tu de os ob je ti vos con sa -
gra dos pela Cons ti tu i ção. É pre ci so bem le gis lar, fis -
ca li zar os atos do Po der Exe cu ti vo e bem re pre sen tar
os Esta dos. Pre ci sa mos de boas con di ções nes ta
Casa para ver re a li za da tal ta re fa. V. Exª trans mi -
te-nos que, nos pró xi mos dias, es ta re mos con vi da dos 
a ela bo rar com V. Exª o seu pro gra ma em mais de ta -
lhes. Como V. Exª tor nou pú bli ca a sua can di da tu ra,
essa tão bela dis po si ção, per mi ta que já co me ce a di -
zer al gu mas co i sas, por que, acre di to, esse seja o pro -
pó si to de V. Exª. Ain da hoje, no iní cio da tar de, for mu -
lei uma su ges tão: que o ele i to pre si den te no dia 14,
de pron to, con vi de o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
para aqui, no iní cio da ses são le gis la ti va, no dia 15 de
fe ve re i ro, com pa re cer, ele pró prio, para trans mi tir a
sua men sa gem so bre a si tu a ção do País, o seu pro -
gra ma, as suas me tas; que isso não seja mais fe i to

sim ples men te en vi an do-se, por in ter mé dio do Mi nis -
tro Che fe da Casa Ci vil, uma men sa gem para ser lida
fri a men te por aque le que ocu pa a Pri me i ra Se cre ta ria 
do Con gres so Na ci o nal; que seja algo mais vivo a
exem plo do que ocor re em ou tros pa í ses, onde o
Che fe de Esta do com pa re ce ao Con gres so in te ra gin -
do com o mes mo, di zen do qua is são os seus pla nos e
pro pó si tos. Se na Cons ti tu i ção não está pre vis ta ain -
da a vin da do Pre si den te, o as sun to está ob vi a men te
aber to; o Pre si den te José Sar ney com pa re ceu no úl ti -
mo ano do seu man da to, num mo men to di fí cil, e leu a
men sa gem, que foi tão bem re ce bi da. Tam bém que,
como pre si den te do Se na do Fe de ral, pos sa V. Exª
ins ti tu ir um mé to do de tra ba lho com o pro pó si to de
par ti ci pa ção efe ti va anun ci a do por V. Exª. Espe ra mos
que haja uma par ti ci pa ção mais re gu lar dos mem bros 
da Mesa Di re to ra, a fim de que pos sam to dos os par ti -
dos da Casa se rem ou vi dos e que pos sam os Se na -
do res Lí de res, com re gu la ri da de, re u ni rem-se tam -
bém com o Pre si den te para dis cus são ora da pa u ta,
ora da qui lo que é mais im por tan te ao Se na do re a li zar. 
Da mes ma for ma, es pe ra mos que V. Exª pos sa ter
como mé to do de tra ba lho nor mas que ve nham a tor -
nar a nos sa ins ti tu i ção a mais trans pa ren te pos sí vel,
por que, se te mos como atri bu i ção fis ca li zar os atos
do Po der Exe cu ti vo, será sem pre mu i to im por tan te
que ve nha mos a dar o exem plo na nos sa pró pria
Casa. Por tan to, meus pa ra béns a V. Exª. O com por ta -
men to co ti di a no de V. Exª des de que in gres sou nes ta
Casa, a for ma como agiu e a ma ne i ra éti ca como V.
Exª de mons trou es tar sem pre pri o ri zan do o in te res se
pú bli co em de tri men to dos in te res ses do seu Par ti do
ou mes mo in te res ses pes so a is, cer ta men te fi ze ram
com que de zes se is Se na do res que com põem o Blo co 
de Opo si ção viés se mos, con sen su al men te, in di car o
nome de V. Exª à Pre si dên cia do Se na do. Con vi do,
por tan to, os 81 Srs. Se na do res a abra çar a ca u sa de
for ta le ci men to do Se na do Fe de ral vo tan do no Se na -
dor Jef fer son Pé res. Meus cum pri men tos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy. Já in cor -
po ro à mi nha pla ta for ma a sua su ges tão de pro vi den -
ci ar aqui uma ré pli ca do Esta do da União, com o Pre -
si den te da Re pú bli ca pre sen te, no iní cio dos tra ba -
lhos le gis la ti vos.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Jef fer son Pé res, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Jef fer son Pé res, jor na is pu bli ca ram um es pe ta -
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cu lar ar ti go do jor na lis ta Elio Gas pa ri a res pe i to de V.
Exª, cujo tí tu lo é “Jef fer son Pé res é pe ri go so. É um
ho mem de cen te”. Di ria que, mais do que isso, a his tó -
ria de vida de V. Exª e a sua atu a ção par la men tar,
quer seja na Câ ma ra de Ve re a do res de Ma na us, quer
seja mu i to es pe ci al men te aqui no Se na do, tem de -
mons tra do que V. Exª é um ho mem com pe ten te. Em
sen do as sim, nes se pro nun ci a men to em que V. Exª
ma ni fes ta a de ci são, apo i a da pelo Blo co de Opo si -
ção, de con cor rer à Pre si dên cia do Se na do, por tan to
do Con gres so Na ci o nal, pas san do à mar gem do dis -
cur so ma ni que ís ta do bem e do mal, não por es tar aci -
ma do bem e do mal cer ta men te, mas so bre tu do por
en ten der que a mis são de que pode o des ti no es tar
fa zen do com que V. Exª al can ce este car go de ex tre -
mo pres tí gio na Fe de ra ção bra si le i ra, de mons tra se -
gu ran ça e, so bre tu do, se re ni da de. O Con gres so Na ci -
o nal, pre si di do por V. Exª, cer ta men te na ve ga rá, di an -
te de to das as tem pes ta des que po de rão ad vir den tro
do pro ces so de mo crá ti co do dia-a-dia e dos em ba tes
po lí ti cos. V. Exª nos con du zi rá a to dos como bom ti -
mo ne i ro, até por que, sen do ori gi ná rio da Ama zô nia,
mais do que nin guém co nhe ce os prin cí pi os da na ve -
ga ção, ofí cio tão pe cu li ar da que la re gião. V. Exª trans -
mi te a se gu ran ça, a tran qüi li da de e a se re ni da de para 
con du zir bem o Con gres so Na ci o nal. Por isso eu di ria
que, pas san do à mar gem des se dis cur so ma ni que ís -
ta, V. Exª de mons tra que, ao ocu par este pa pel re le -
van te de can di da to ao car go de Pre si den te do Se na -
do Fe de ral, está im bu í do do pro pó si to de cu i dar dos
as sun tos de in te res se pú bli co, dos as sun tos que di -
zem res pe i to aos in te res ses do povo bra si le i ro, da
ima gem do Con gres so Na ci o nal, da éti ca na po lí ti ca
e, por isso, Se na dor Jef fer son Pé res, sem dú vi da ne -
nhu ma, V. Exª está per fe i ta men te qua li fi ca do. A can di -
da tu ra de V. Exª não pode ser vis ta ape nas como uma
can di da tu ra de Opo si ção; tem que ser ob ser va da
como uma can di da tu ra su pra par ti dá ria. V. Exª, sem
dú vi da ne nhu ma, pe las suas qua li da des, sa be rá, se
ele i to, so bre por-se às ques tões me no res, pas sar ao
lado dos em ba tes que não in te res sam à Na ção bra si -
le i ra e, in de pen den te de ser opo si ção ao Go ver no, sa -
be rá con du zir o Con gres so Na ci o nal den tro da ex pec -
ta ti va do povo bra si le i ro de que o Con gres so pos sa
re fle tir os an se i os do povo bra si le i ro, apo i ar os pro je -
tos de in te res se da co le ti vi da de, se jam eles ad vin dos
do Go ver no, de qual quer Par la men tar ou de qual quer
ini ci a ti va po pu lar, mas, so bre tu do, ze lan do pela boa
ima gem do Con gres so Na ci o nal e de sen vol ven do um
tra ba lho ex tre ma men te de mo crá ti co, fa zen do jus ti ça
àqui lo que a so ci e da de es pe ra de to dos nós, so bre tu -
do do Con gres so Na ci o nal. Assim, pa ra be ni zo-o pela

sua de ci são. Embo ra V. Exª te nha sido in di ca do can di -
da to com o apo io do Blo co de opo si ção, per ten ce-lhe, 
so bre tu do, uma gran de par ce la des sa de ci são pela
sua de ter mi na ção e pela com pre en são de que V. Exª
está di an te de uma mis são. V. Exª se co lo cou à dis po -
si ção por que en ten deu que de ve ria al guém da qua li -
da de, da en ver ga du ra po lí ti ca e da ma tu ri da de de V.
Exª, que o Con gres so Na ci o nal pre ci sa va, nes sa dis -
pu ta, ter uma re pre sen ta ti vi da de des sa qua li da de.
Tam bém não vou en trar nes sa po lê mi ca so bre as
can di da tu ras por que es ta mos di an te de um pro ces so
de mo crá ti co e acre di to que to dos têm o di re i to de ple i -
te ar esse car go de Pre si den te do Se na do e da Câ ma -
ra dos De pu ta dos. Não pre ten do, por tan to, en trar nes -
se em ba te de dis pu tas par ti dá ri as, de dis pu tas de Li -
de ran ças nem da Base do Go ver no. Se ele i to, te nho a
ple na con fi an ça de que V. Exª con du zi rá com ex tre ma
hon ra dez e com pe tên cia in ve já vel o Con gres so Na ci -
o nal e o Se na do da Re pú bli ca. Pa ra béns, Se na dor
Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Se bas tião Ro cha.

O ar ti go de do min go do jor na lis ta Elio Gas pa ri,
men ci o na do por V. Exª, co mo veu-me. O va lor de um
elo gio de pen de de quem o faz. Não co nhe ço o jor na -
lis ta, ele não é meu ami go, é um ho mem ava ro em
elo gi os e me te le fo nou pe din do al gu mas in for ma ções
so bre mim. De po is, sur pre en deu-me com aque le ar ti -
go. Se na dor Se bas tião Ro cha, não que ro po sar de
pa la di no da mo ra li da de. Éti ca se tem e se pra ti ca e
não se alar de ia. Ao des fral dar a ban de i ra da éti ca, já
se está ten tan do ti rar pro ve i to dis so, já não se está
sen do éti co, como eu dis se ou tro dia na re u nião do
Blo co. De qual quer modo, o ar ti go do jor na lis ta me to -
cou mu i to.

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Con ce do o apar te a V. Exª.

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Jef fer son Pé res, a gi gan tes ca ma i o ria dos Par la -
men ta res do PSB, do PV, do PPS, do PDT, Par ti do de
V. Exª, e do PT de ci di mos co le ti va men te por não fa zer 
apar te a V. Exª. Assim de ci di mos por que V. Exª, em -
bo ra seja uma in di ca ção do Blo co da Opo si ção, está
aci ma da dis pu ta ”ide o lo gi za da“, pro gra má ti ca, da
dis pu ta mu i tas ve zes fe roz que se es ta be le ceu nes ta
Casa no de ba te de idéi as en tre o Go ver no e a Opo si -
ção. E to dos os Par la men ta res do Blo co da Opo si ção
não le van ta ram seus mi cro fo nes para fa zer um apar te 
a V. Exª. por que ma i or do que o nos so apar te é o si -
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lên cio que esta Casa, co le ti va men te, fez para ou vi-lo.
É jus ta men te no si lên cio que nos en con tra mos, com
as nos sas his tó ri as, com a nos sa cons ciên cia. Por -
tan to, a mais bela res pos ta que esta Casa dá a V. Exª.
como si nal de res pe i to é, sem dú vi da al gu ma, o si lên -
cio que foi fe i to. E mais do que o si lên cio, to dos os par -
la men ta res do Blo co da Opo si ção pa ra be ni za ram V.
Exª. pela co ra gem, pela de ter mi na ção de as su mir
uma can di da tu ra ex tre ma men te di fí cil, uma can di da -
tu ra que não es ta va res pal da da pe las gran des per so -
na li da des de uma dis pu ta des qua li fi ca da e ”des po li ti -
za da“ no seio da base de Go ver no. V. Exª. as su miu
não para fa zer uma dis pu ta ”ide o lo gi za da“, não para
fa zer uma dis pu ta dos par ti dos da Opo si ção con tra a
base go ver nis ta, mas para fa zer o re en con tro do Se -
na do com a his tó ria que o povo bra si le i ro es pe ra.
Assim, pa ra be ni zo V. Exª., não so men te em meu
nome, mas em nome de to dos os par la men ta res da
Opo si ção e, te nho ab so lu ta cer te za, em nome de mu -
i tos par la men ta res que, tal vez, não le van tem o mi cro -
fo ne, mas que, si len ci o sos com sua pró pria cons ciên -
cia, res pe i tam V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Obri ga do, Se na do ra He lo í sa He le na. Vin do de V.
Exª., esse apar te me agra da mu i to, por que cos tu mo
di zer que V. Exª. é um dos pou cos que ain da cos tu -
mam ser to ma dos por aque la san ta ira con tra as co i -
sas er ra das e as ma ze las des te País.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Per mi te-me V. Ex.ª um apar te, emi nen te Se na dor Jef -
fer son Pé res?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB – AM) –
Ou ço-o com mu i ta sa tis fa ção, emi nen te Se na dor
José Edu ar do Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Jef fer son Pé res, eu tam bém não ia apar -
teá-lo. Con tu do, ocor reu-me fa zer um re gis tro ao ver
en trar no ple ná rio o De pu ta do Arthur Vir gí lio, seu con -
ter râ neo e Lí der do Go ver no no Con gres so Na ci o nal,
e me lem brei de uma en tre vis ta sua pu bli ca da na Fo -
lha de S.Pa u lo, na edi ção de on tem, que traz um car -
taz fe i to por Hen fil, que S. Exª guar da até hoje em seu
ga bi ne te. Indu bi ta vel men te, se Hen fil fos se vivo e, di -
an te da atu al con jun tu ra na ci o nal, com o es gar ça -
men to da éti ca, pos si vel men te fa ria pu bli car, em um
dos jor na is, um da que les car ta zes com a for ça de dez
edi to ri a is, com o bode ore la na nas cos tas do Ze fe ri no
e a gra ú na nas cos tas do bode ore la na, olhan do para
o ho ri zon te e per gun tan do: ”Você está ven do al gu ma
es pe ran ça para o Se na do em 2001?“. ”Estou“, res -

pon de ria a gra ú na. É o Se na dor Jef fer son Pé res. Mu i -
to obri ga do.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB – AM) – Mu i -
to obri ga do mes mo, Se na dor José Edu ar do Du tra.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi -
te-me V. Ex.ª um apar te, emi nen te Se na dor Jef fer son
Pé res?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB – AM) –
Con ce do o apar te a V. Ex.ª, com mu i ta ale gria, ilus tre
Se na dor Ro ber to Re quião, para en cer rar de for ma
vul câ ni ca.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Os vul -
cões, de tem pos em tem pos, são su je i tos a erup ções.
O Se na do pre ci sa de uma erup ção vul câ ni ca para
dis cu tir esse pro ces so que ele ge rá o nos so Pre si den -
te. Essa pas si vi da de e tran qüi li da de dos ce mi té ri os
não é pró pria a vés pe ra e a an te vés pe ra de uma de ci -
são des ta im por tân cia. Qu e ro cum pri men tá-lo, Se na -
dor, por ter pos to a sua can di da tu ra e cum pri men tar o
Blo co por tê-lo lan ça do. Está es ta be le ci do o con tra di -
tó rio, a paz dos ce mi té ri os foi que bra da. Cum pri men to 
V. Exª por que tem as cre den ci a is ne ces sá ri as para
esta dis pu ta e que ro co lo car ao con jun to dos Se na do -
res uma pro pos ta para ope ra ci o na li zar esta dis cus -
são, que não seja a dis cus são dos cor re do res, que
não seja a dis cus são dos fa vo res da dis tri bu i ção das
co mis sões, que seja uma dis cus são cla ra fe i ta no Ple -
ná rio. Eu pro po nho que V. Exª, in di ca do pelo Blo co, e
o Se na dor Ja der Bar ba lho, in di ca do pelo PMDB, se
sub me tam a uma sa ba ti na, como aqui fa ze mos aos
Mi nis tros dos Tri bu na is Su pe ri o res ou aos em ba i xa -
do res in di ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca. Uma
sa ba ti na no Ple ná rio, trin ta mi nu tos para cada pre ten -
den te ex por a sua pla ta for ma, por que afi nal eu te nho
o de se jo enor me de sa ber o que pro põem os can di da -
tos à Pre si dên cia do Se na do, o do PMDB e V. Exª. A
re gra se ria a re gra re gi men tal a que se sub me tem os
mi nis tros e os em ba i xa do res. Se mais um can di da to
ofi ci a li zar a sua can di da tu ra te re mos mais um per so -
na gem nes te pro ces so. Vin te mi nu tos para cada um e
a pa la vra dada aos Se na do res con for me as re gras re -
gi men ta is. Se na dor Jef fer son Pé res, o PMDB lan çou
um can di da to. Sou pe e me de bis ta, mas te nho um cri -
té rio mu i to cla ro de de ci são po lí ti ca. Em pri me i ro lu -
gar, a mi nha cons ciên cia; em se gun do lu gar, o meu
País; e, em ter ce i ro lu gar, o Par ti do. Te nho gran de in -
te res se em as sis tir à dis cus são das pro pos tas dos
can di da tos à Pre si dên cia do Se na do. Que não seja
mais uma ne go ci a ção de car gos e de in di ca ções de
Se cre ta ri as, mas que o Ple ná rio par ti ci pe e que os
can di da tos se po si ci o nem com a mais ab so lu ta trans -
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pa rên cia di an te dos Se na do res, apre sen tan do seus
pro gra mas de ad mi nis tra ção do Se na do Fe de ral nos
pró xi mos dois anos. Não sei como ope ra ci o na li zo essa 
pro pos ta – tal vez em ter mos de um pro je to de re so lu -
ção –, mas, de qual quer for ma, a apre sen to para a
Mesa, para as Li de ran ças Par ti dá ri as e para o con jun -
to dos Sena do res, nes te mo men to. Pa ra béns por ter
aber to o con tra di tó rio, no pro ces so de es co lha do
nos so pró xi mo Pre si den te, Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Gra to, Se na dor Ro ber to Re quião. De mi nha par te,
está ace i ta a su ges tão. Em dia e hora de sig na dos, es -
ta rei aqui para ex por o que eu pre ten do fa zer na Pre -
si dên cia do Se na do.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Tem V. Exª a pa la vra.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Jef fer son Pé res, de se jo tam bém me con gra tu lar com
V. Exª. O seu dis cur so foi ab so lu ta men te per fe i to, ex -
tre ma men te re a lis ta na aná li se do qua dro que ora se
avi zi nha. La men to pro fun da men te que o Pre si den te
da Re pú bli ca não faça re al men te o que diz fa zer. Sua
Exce lên cia diz, e ma ni fes ta pu bli ca men te, que está
fora do pro ces so da de ci são des sa ques tão no Con -
gres so Na ci o nal, mas, na ver da de, não está. O dis cur -
so de V. Exª, Se na dor Jef fer son Pé res, é como o que
fa ze mos em mu i tos mo men tos nes ta Casa: ex tre ma -
men te bem-intencionado, de fen den do o in te res se do
povo bra si le i ro mas, quan do em vo ta ção no Con gres -
so Na ci o nal, so mos sem pre, na sua gran de ma i o ria,
der ro ta dos. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so tem um po der enor me no Con gres so Na ci o nal, faz
aqui o jogo de tro ca de car gos, dos fa vo res que ofe re -
ce e as sim por di an te. V. Exª tem dito – e é uma re a li -
da de – que para ga nhar essa ele i ção de ve ria ter efe ti -
va men te o apo io do PFL; isso tor na ria pos sí vel a sua
vi tó ria. Cre io que há mu i tos Se na do res do PFL que
de se jam ou ad mi tem a pos si bi li da de des se apo io a V.
Exª. Mas é jus ta men te aí, Se na dor Jef fer son Pé res,
que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so en tra
na dis pu ta e diz que se vo tar no Se na dor Jef fer son
Pé res está vo tan do con tra o Go ver no. Então, o que
de se ja o Pre si den te da Re pú bli ca? Por que um ho -
mem como V. Exª não ser ve aos in te res ses na Na -
ção? Por que um ho mem como V. Exª, com os pro pó -
si tos que tem, com a mo de ra ção que tem e que to dos
co nhe ce mos, ten do sido ele i to in clu si ve pelo Par ti do
do Pre si den te, não me re ce o apo io pre si den ci al? Se -
ria me lhor que Sua Exce lên cia fi cas se de fora. Entre -

tan to, o Pre si den te da Re pú bli ca men te à Na ção bra -
si le i ra, pois está den tro do pro ces so e, la men ta vel -
men te, con tra V. Exª. Infe liz men te, o Pre si den te man -
da em mu i tos Se na do res des ta Casa, o que tor na a
dis pu ta de si gual e di fí cil. De i xo re gis tra da aqui essa
ver da de. O Pre si den te de ve ria as su mir pu bli ca men te
a sua po si ção, por que foi jus ta men te quem de ter mi -
nou ao PFL: ”Não ace i ta rei a in di ca ção, se não o PFL
es ta rá fora do meu Go ver no“. Essa era a pos si bi li da -
de que tí nha mos da vi tó ria de V. Exª nes ta Casa. Faço 
este re gis tro pa ra be ni zan do V. Exª pela co ra gem e
pela dis po si ção. Espe ro re al men te que o Pre si den te
da Re pú bli ca se com por te à al tu ra, fa lan do pelo me -
nos a ver da de e as su min do os seus atos e as suas
res pon sa bi li da des.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Se na dor Ade mir Andra de, pre fi ro con ti nu ar acre di -
tan do na pro mes sa pú bli ca do Pre si den te da Re pú bli -
ca de não in ter fe rir nes ta Casa. Pre fi ro con ti nu ar sen -
do in gê nuo, por que, além de ser ins ti tu ci o nal men te
im pró prio a in ge rên cia de um Po der em ou tro, cre io
até que me xe ria com os bri os dos Se na do res do PFL.
Te nho cer te za que S. Exªs pos su em bri os como to dos
nós e não acre di to que ace i tas sem esse dik tat pre si -
den ci al em for ma de ame a ça. Pre fi ro con ti nu ar cren -
do que o Pre si den te fi ca rá dis tan te.

O Sr. Car los Wil son (PPS – PE) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Car los Wil son (PPS – PE) – Se na dor Jef -
fer son Pé res, an tes de dar iní cio ao apar te, peço des -
cul pas à Se na do ra He lo i sa He le na, por que nós, que
for ma mos o Blo co de Opo si ção, as su mi mos o com -
pro mis so de não o apar te ar. Mas sen ti-me re al men te
de se jo so de fa zê-lo, por que te nho por V. Exª um pro -
fun do res pe i to. Che ga mos a esta Casa jun tos, em
1995, e fo mos ele i tos pelo mes mo Par ti do, o PSDB.
Des de en tão, man ti ve mos sem pre um re la ci o na men -
to mu i to pró xi mo. To das as ve zes, pro cu ra va ou vir a
opi nião de V. Exª. Fo mos os dois úni cos Se na do res
que, ele i tos pelo PSDB, de i xa mos a Le gen da man -
ten do sem pre um alto ní vel de en ten di men to com os
Co le gas Se na do res do PSDB. A nos sa sa í da do Par ti -
do não de i xou se qüe las. Lem bro-me bem de que,
numa das re u niões do Par ti do, co man da da pelo Lí -
der, Sér gio Ma cha do, V. Exª já de mons tra va o des con -
for to de per ten cer àque la Le gen da, por que sem pre
se po si ci o na va com in de pen dên cia nes ta Casa. Na
hora da vo ta ção, o Se na dor Jef fer son Pé res sem pre
se ma ni fes ta va de acor do com a sua cons ciên cia.
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Num dia, os jor na is no ti ci a ram: ”O Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que fica bas tan te in co mo da do com a po si ção 
de in de pen dên cia do Se na dor Jef fer son Pé res“. E V.
Exª um dia fa lou: ”Entre a mi nha cons ciên cia e fa zer
com que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so fi -
que sa tis fe i to com a mi nha pos tu ra, vou pre fe rir sair
do PSDB e con ti nu ar em paz com mi nha cons ciên cia,
po den do olhar, com a ma i or dig ni da de, para os meus
ele i to res lá do Ama zo nas“. V. Exª, quan do fa lou hoje,
no seu dis cur so, re fe riu-se à sua ma ne i ra dis cre ta.
Essa ma ne i ra dis cre ta é que toca com pro fun di da de a 
to dos nós. Por que, em to dos os mo men tos im por tan -
tes des ta Casa, mo men tos du ros, o Se na dor Jef fer -
son Pé res sem pre era de sig na do para com por a li nha
de fren te para en fren tar si tu a ções de mu i tas di fi cul da -
des e sem pre se com por tou com a ma i or dig ni da de.
Então, Se na do ra He lo i sa He le na, eu não po de ria de i -
xar de dar este apar te, por que sei quem é o Se na dor
Jef fer son Pé res. Con vi ve mos com S. Ex.ª na Ban ca da 
do PSDB e aqui, no Se na do Fe de ral, cada dia, S. Ex.ª
é uma aula de vida para to dos nós. Então, o que im -
por ta ago ra não é sa ber o re sul ta do da ele i ção da
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral. O que im por ta é que
te mos um Se na dor da di men são do Se na dor Jef fer -
son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Gra to mes mo, Se na dor Car los Wil son. Des de que
nos en con tra mos, pela pri me i ra vez, hou ve uma iden -
ti da de mu i to gran de en tre nós. Nos sos la ços não são
ape nas res pe i to sos, são mais do que isso, são afe ti -
vos. Nos sa iden ti da de é tão gran de que nem me lem -
bro de ter ha vi do dis cre pân cia nas nos sas po si ções
den tro da Ban ca da do PSDB. Pode es tar cer to de que 
V. Ex.ª é um dos bons ami gos que te nho nes ta Casa.

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

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– V. Exª tem a pa la vra, para en cer rar.

O Sr. Pa u lo Har tung (PPS – ES) – Se na dor Jef -
fer son Pé res, in dis cu ti vel men te es ta mos vi ven do um
mo men to mu i to de li ca do aqui no Se na do Fe de ral e,
por que não di zer, no Par la men to bra si le i ro. Esta mos
vi ven do um mo men to de tur bu lên cia po lí ti ca nes ta
Casa. Em um mo men to como este pode ha ver dois ti -
pos de re sul tan tes: avan ço ou re tro ces so. A dis po si -
ção de V. Ex.ª, las tre a da no apo io que o Blo co ofe re -
ceu a seu nome, a sua co ra gem para ga nhar ou per -
der são mu i to im por tan tes na cons tru ção de uma boa
po lí ti ca. Isso nada tem a ver com in ge nu i da de e, sim,
com po li ti za ção. Para mim, que sou Se na dor no iní cio
de man da to, é mu i to tris te ver um mo vi men to po lí ti co

po bre den tro das Ca sas Le gis la ti vas. É mu i to tris te
ver o jogo do rolo com pres sor onde as idéi as são de i -
xa das de lado e os ques ti o na men tos não são se quer
ou vi dos por ve zes. Pa re ce-me que V. Ex.ª está cum -
prin do o pa pel de trans for mar essa tur bu lên cia po lí ti -
ca em tur bu lên cia de cons tru ção de mo crá ti ca. Qu e ro
pa ra be ni zá-lo pela co ra gem e de ter mi na ção de mons -
tra das em seu pro nun ci a men to. Eu, que es tou a seu
lado nes sa ca mi nha da, sur pre en di-me mais uma vez
com V. Ex.ª . E cre io que o Ple ná rio tam bém. Este Ple -
ná rio, que di fi cil men te pára para ou vir um co le ga, hoje 
fez si lên cio para ou vi-lo. A Se na do ra He lo i sa He le na
fez ques tão de re gis trar isso. Isso é um si nal cla ro.
Não sa be mos se va mos con se guir cons tru ir con ver -
gên ci as po lí ti cas. Mas o si lên cio mos tra que mu i ta
gen te não está em paz com a sua cons ciên cia nes se
pro ces so. Acho que há tem po. V. Exª deu um bom
pas so ao apre sen tar suas idéi as, que são nos sas
tam bém, com tran qüi li da de. Va mos ten tar, até quar -
ta-feira, trans for mar es sas idéi as numa ação po lí ti ca
de Mesa. Pa ra béns! Em meu nome, em nome do Blo -
co de Opo si ção, em nome do Se na dor Ro ber to Fre i re, 
que não está aqui, mas está pre sen te nas mi nhas pa -
la vras, que ro me con gra tu lar com V. Exª. Te nho cer te -
za de que a Na ção, que está nos acom pa nhan do nes -
te mo men to, te nho cer te za de que os te les pec ta do res 
da TV Se na do – até por que esse pro ces so trans bor -
dou; trans bor dou as pa re des do Se na do da Re pú bli ca 
– es tão sa tis fe i tos de ver um ho mem apre sen tan do
suas idéi as e pro pos tas ten tan do con tri bu ir para
cons tru ir um novo ca mi nho para o Par la men to bra si -
le i ro. Pa ra béns, Se na dor Jef fer son Pé res. Fico sa tis -
fe i to e or gu lho so do can di da to que co lo ca mos nes te
pro ces so. Mu i to obri ga do.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Gra to, Se na dor Pa u lo Har tung.

Ou tro dia eu per gun ta va a um co le ga des ta
Casa como o PSDB deu –se ao luxo de per der um
Par la men tar do qui la te de V. Exª.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor 
Jef fer son Pé res, re al men te eu não ti nha a in ten ção de 
apar teá-lo. Não ti nha an tes do seu dis cur so e, mu i to
me nos, após o seu dis cur so. Sua den si da de, sua se ri -
e da de, a con ci são e cla re za com que co lo cou as
ques tões dis pen sa ria qual quer apar te. Fala mu i to
mais do que qual quer acrés ci mo que qual quer um de
nós pu des se dar. Entre tan to, não re sis to ao im pul so

00422 Quarta-fe i ra 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fe ve re i ro  de  2001

JAN/FEV 2001190    ANAIS DO SENADO NACIONAL 



de res sal tar uma ob ser va ção que V. Exª fez no seu
dis cur so que me pa re ce o as pec to de ci si vo des sa es -
co lha que va mos ter que fa zer. A es co lha no Se na do
não se está pro ces san do num pe río do nor mal da vida 
po lí ti ca do País, mas num pe río do mu i to es pe ci al,
onde a cons ciên cia do Bra sil, que es pe ra ain da, tal -
vez ino cen te men te, uma trans for ma ção re vo lu ci o ná -
ria na vida po lí ti ca do País, olha para esta Casa com
uma ex pec ta ti va an si o sa. Espe ro que a Casa dê uma
res pos ta a essa ex pec ta ti va den tro, pre ci sa men te,
das li nhas a que V. Exª se re fe riu. Entre tan to, o es pe -
ci al que se deve con si de rar é exa ta men te o mo men to
mu i to par ti cu lar de des cren ça nas ins ti tu i ções do País 
em que va mos to mar essa de ci são. Espe ro que os
nos sos no bres Co le gas, es pe ci al men te os no bres
Co le gas do PMDB, le vem isso em con si de ra ção. Re -
pi to: es pe ci al men te os no bres Co le gas do PMDB de -
vem le var isto em con si de ra ção, sem fa zer qual quer
ou tro jul ga men to de na tu re za pes so al: o mo men to po -
lí ti co que vi ve mos, a na tu re za po lí ti ca des ta Casa, a
sua im por tân cia na vida po lí ti ca do País. Qu e ro cum -
pri men tar V. Exª pelo pro nun ci a men to.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª que
des de que che gou a esta Casa me im pres si o nou pela 
sua se ri e da de, pela sua fi de li da de, pe las idéi as que
sem pre teve e que ja ma is re ne gou, em bo ra sa ben do
atu a li zá-las. V. Exª é uma das re fe rên ci as des ta Casa.
Mu i to gra to por sua in ter ven ção.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Jef fer son Pé res?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Se na dor Ber nar do Ca bral, não pos so ce der-lhe o
apar te, por que o Se na dor Pe dro Si mon le van ta a mão 
e me pede um apar te. V. Exª en cer ra rá os apar tes.
Con ce do o apar te ao Se na dor Pe dro Si mon, com mu -
i to pra zer.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Jef fer son Pé res, con si de ro cor re ta a de ci são de V.
Exª: quem deve en cer rar os apar tes é o Se na dor Ber -
nar do Ca bral, por que re pre sen ta, pela sua ca pa ci da -
de, pela sua ami za de, a sín te se de to dos nós. V. Exª
dis se, e mu i to bem, que esta can di da tu ra à Pre si dên -
cia do Se na do e da Câ ma ra ocor re numa épo ca que
não é nor mal, de uma for ma que não é nor mal, num
pe río do que não é nor mal. A ri gor, as ele i ções de Câ -
ma ra e Se na do – as sim como a dos meus tem pos de
Assem bléia Le gis la ti va – sem pre fo ram as sim. Sem -
pre hou ve um cer to tu mul to, uma cer ta dis cus são, um
cer to de ba te, uma cer ta sur pre sa de úl ti ma hora. Vou
re la tar um fato ocor ri do no Rio Gran de do Sul. O PTB

ti nha ma i o ria e era ga ran ti do que já es ta va ele i to o
Pre si den te. O Pre si den te veio de rou pa nova e com
um dis cur so es cri to, e mu i to bem, a dez mãos. Aí mu -
dou um voto. O Bra ga Gas tal, do Par ti do Li ber ta dor,
todo mal ves ti do, por que era um ho mem de rá dio,
pas sou e dis se: ”Pelo me nos me em pres ta o dis cur so
para eu ler; tu es tás com o dis cur so pron to.“ Essas co -
i sas acon te cem, mas este ano foi di fe ren te. O es pe tá -
cu lo que es ta mos ven do não soma para nin guém: não 
soma para o Con gres so, nem para o Se na do, nem
para a Câ ma ra, nem para qual quer Par la men tar in di -
vi du al men te, não soma para nin guém. E no meio des -
se tu mul to que há al gum tem po es ta mos vi ven do, de
re pen te vem o dis cur so de V. Exª, que soma para to -
dos. V. Exª se dig ni fi ca, dig ni fi ca a Casa, dig ni fi ca o
de ba te, e que i ra Deus que, a par tir des se pro nun ci a -
men to, nós pas se mos a vi ver uma nova re a li da de. O
opo si tor de V. Exª de ve rá vir à tri bu na – e es pe ro que
use o lin gua jar de V. Exª – de fen der suas idéi as, seu
pen sa men to, seja o que for. O seu es ti lo é de uma ele -
gân cia im pres si o nan te, é poé ti co, é pro fun do, e as pa -
la vras são me di das. Eu fi quei pro fun da men te im pres -
si o na do. Há mu i to tem po Rui Bar bo sa não ti nha um
su ces sor no ta ma nho e no con te ú do das pa la vras
como tem hoje na pes soa de V. Exª da tri bu na. V. Exª
foi de uma fe li ci da de ex tre ma. Eu te nho o ma i or ca ri -
nho por V. Exª, pe las suas idéi as, pelo seu pen sa men -
to, pela sua in de pen dên cia. V. Exª era do PSDB. Saiu.
Nem por isso V. Exª, quan do vai à tri bu na, é da que les
que faz uma opo si ção sis te má ti ca ou ofe re ce um apo -
io nes se sen ti do. V. Exª tem in de pen dên cia to tal e ab -
so lu ta, vota de acor do com a sua cons ciên cia. Mu i tas
ve zes, eu que te nho mu i ta iden ti da de com V. Exª, o
pro cu rei para di zer: Mas como V. Exª vai vo tar essa
ma té ria? E V. Exª dis se: – Eu pen so as sim. Por tan to,
acho que hoje esta Casa vi veu um gran de dia. E que i -
ra Deus que a par tir de hoje esta Casa e a ou tra si gam 
este exem plo. Veja como V. Exª fa lou o que esta Casa
de se ja pelo si lên cio com que foi ou vi do, os apar tes
que fo ram da dos a V. Exª, in de pen den te dos que vão
vo tar em V. Exª. E V. Exª dis se bem, in de pen den te de
ou tros que, por vá ri as ra zões, não po de rão vo tar em
V. Exª, mas que gos ta ri am de fa zê-lo. V. Exª con quis -
tou a una ni mi da de, no ca ri nho, no res pe i to, na se ri e -
da de. Esta Casa vive hoje um gran de dia com o pro -
nun ci a men to de V. Exª. Que este dia sir va para re tor -
nar mos ao rumo tra di ci o nal, es que cen do os úl ti mos
dias, que, cá en tre nós, fo ram trá gi cos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Gra to, Se na dor Pe dro Si mon, mas re al men te me
com pa rar a Rui Bar bo sa é uma hi pér bo le – atri buo à
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sua re tó ri ca. Mas, se eu for ele i to Pre si den te do Se na -
do e ins ti tu ir o Esta do da União, su ge ri da pelo Se na -
dor Edu ar do Su plicy, quem sabe em 2003 V. Exª não
es te ja aqui fa zen do a le i tu ra da sua men sa gem para a 
Na ção bra si le i ra?

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Con ce do o apar te a V. Exª e de po is, de fi ni ti va men te, 
ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Veja V. Exª, Se na dor Jef fer son Pé res, a di fi cul da de
que V. Exª tem para ter mi nar vos so pro nun ci a men to.
Eu não iria, Sr. Pre si den te e meus no bres Pa res, fa zer 
ape nas mais um apar te se não hou ves se, ao me nos
no meu en ten di men to, algo do qual sen ti fal ta. Con -
ver sei com al guns co le gas so bre o que diz a im pren sa 
di a ri a men te a res pe i to do pe río do que es ta mos vi ven -
do. Tra ta-se de um mo men to im por tan te, oca sião em
que as Ca sas de ci dem os ru mos, os no mes, a Pre si -
dên cia, a ins ti tu i ção, tudo den tro do pe río do da con vo -
ca ção ex tra or di ná ria. Li nos jor na is que se rão R$9,5
mi lhões jo ga dos no ralo por que es ta mos cu i dan do,
cada par ti do de sua for ma, de in te res ses par ti dá ri os,
não dos des ta ins ti tu i ção, mu i to me nos dos in te res ses 
des ta Na ção. Se há algo que não de se jo é es tar me -
lhor na opi nião pú bli ca do que meus pa res, De pu ta -
dos e Se na do res. No en tan to, sin ce ra men te, cre io
que não va mos che gar a pro du zir uma pa u ta, no pe -
río do da con vo ca ção ex tra or di ná ria, que sa tis fa ça a
Na ção, a opi nião pú bli ca e a im pren sa. Nada que vo -
tar mos terá sido im por tan te, até por que o ób vio irá
acon te cer. No mo men to em que os par ti dos con cen -
tram suas aten ções em algo im por tan te para a Na -
ção, a Pre si dên cia do Se na do e da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, vêm os itens da con vo ca ção, a ne ces si da de
de re gu la men tar mos me di das pro vi só ri as. Cer ta men -
te, não os vo ta re mos nes se pe río do, em um qua dro
de mu dan ças, como as que ocor re ram na Câ ma ra
com meu pró prio Par ti do. Sr. Pre si den te, fi quei ima gi -
nan do que se ria, no mí ni mo, ri di cu la ri za do, e não fa -
ria isso – como dis se – para fi car bem di an te da opi -
nião pú bli ca, por que po de ria ha ver uma pro pos ta das
duas Ca sas, para que não re ce bês se mos por essa
con vo ca ção ex tra or di ná ria, até para não es tar mos
pre mi dos por essa ne ces si da de de vo tar mos algo im -
por tan te, o que não con se gui re mos fa zer. Não so mos
cul pa dos pela con vo ca ção. É uma obri ga ção cons ti tu -
ci o nal. Mas tam bém não te mos obri ga ção de re ce ber
por esse tra ba lho, quem sabe o pró prio Fun do de
Com ba te à Po bre za. Sr. Pre si den te, não sei, re pi to

sin ce ra men te aos meus co le gas que essa si tu a ção
me in co mo da pro fun da men te, di a ri a men te ver o Se -
na do e a Câ ma ra, ins ti tu i ções im por tan tes da nos sa
so ci e da de, co bra das por que vão des per di çar, jo gar
no ralo R$9,5 mi lhões. Den tro dis so tudo, no bre Se na -
dor Jef fer son Pé res, vim as sis tir o seu pro nun ci a men -
to, e sabe bem V. Exª e os de ma is Pa res des ta Casa
que o meu par ti do se re u ni rá para de ci dir os seus ru -
mos, não pos so me an te ci par nem tam pou co pre ver
qual será a de ci são, mas pos so afir mar, Se na dor Jef -
fer son Pé res, não há re sul ta do que pos sa des fa vo re -
cer a bi o gra fia de V. Exª. Mu i to obri ga do. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Obri ga do, Se na dor Si que i ra Cam pos. Con cor do
com V. Exª so bre a frus tra ção que vai ca u sar à so ci e -
da de essa con vo ca ção ex tra or di ná ria, mas cre io que
o im por tan te é ado tar mos mu dan ças ins ti tu ci o na is
que no fu tu ro tor nem des ne ces sá ri as es sas con vo ca -
ções.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Jef fer son Pé res, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Para en cer rar, ouço meu ve lho ami go e con ter râ neo 
Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Caro co le -
ga Jef fer son Pé res, quan do a can di da tu ra de V. Exª foi 
lan ça da, os jor na lis tas da mi nha ter ra me pro cu ra ram
– e lá se vão uns quin ze dias – e eu dis se a eles que
es pe ra va, pri me i ro, que meu Par ti do de fi nis se se
apre sen ta ria ou não can di da to à Pre si dên cia do Se -
na do; e o fiz por uma ques tão de le al da de par ti dá ria.
Vejo que meu Par ti do não tem can di da to, pelo me nos
até ago ra ofi ci al, à pre si dên cia da Casa e, con se -
qüen te men te, po de rá in di car um can di da to fora dos
seus qua dros. Ao di zer isso, res pon dia que pe di ria
que meu Par ti do me li be ras se para vo tar com meu
Esta do. Por quê? V. Exª nas ceu no mes mo mês e ano
do meu nas ci men to. So mos, por tan to, di plo ma dos na
mes ma fa cul da de. Tive ape nas o des pra zer de ter
nas ci do oito dias após V. Exª, se não te ria me an te ci -
pa do. Fui a casa de V. Exª quan do meu Par ti do lan ça -
va mi nha can di da tu ra ao Se na do e o con vi dei, por
duas ve zes, para for mar mos a du pla para con cor rer
ao Se na do. Àque la al tu ra, V. Exª di zia que pre fe ria
can di da tar-se a de pu ta do fe de ral mu dan do, de po is,
para ale gria do Se na do Fe de ral. Se na dor Jef fer son
Pé res, que ro di zer a V. Exª, que me co nhe ce des de os 
ban cos es co la res, que ne nhu ma li de ran ça se afir ma
pela omis são. Não me vou omi tir. Vou pe dir ao meu
Par ti do que me li be re e já dei co nhe ci men to, on tem,
ao seu Lí der ma i or de que iria fa zê-lo, por que não
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pos so vo tar con tra al guém que, como eu, re pre sen ta
o meu Esta do. E aqui devo res sal tar a fi gu ra do nos so
com pa nhe i ro Gil ber to Mes tri nho, para que não pen se
que, com a mi nha ati tu de, o de i xo mal, no sen ti do de
que S. Exª ha via me dito, fe cha da a ques tão no seu
Par ti do, ten do S. Exª um can di da to, não po de ria ser
ou tro o seu ca mi nho. Qu e ro fa lar por mim, com a au to -
ri za ção que te ria pe di do à Li de ran ça do meu Par ti do,
se ti ves se ocor ri do a re u nião às 12 ho ras, mas que
ha ve rá à no i te, para que V. Exª sa i ba – e aqui não que -
ro, com a omis são de al guns e o si lên cio de ou tros,
par ti lhar o que não me pa re ce opor tu no. O que me pa -
re ce opor tu no é que fi que em paz com a mi nha cons -
ciên cia de que não nas ci no Ama zo nas por aca so. O
meu voto, por tan to, será para V. Exª e para o Esta do
do Ama zo nas.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral. O seu
ges to só o en gran de ce. V. Exª, no Ama zo nas, está em
cam po po lí ti co opos to ao meu e, pro va vel men te, vai
con cor rer co mi go, em 2002. Ao ma ni fes tar esse apo io 
a mim, pu bli ca men te, de mons tra que não é mo vi do
por ques tões me no res, só os me dío cres fa zem isso,
não é o caso de V. Exª.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 
6, de 2001, do Se na dor Pa u lo Har tung, lido em ses -
são an te ri or, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a
con vo ca ção do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, Cel so La fer, para, pe ran te o Ple ná rio do
Se na do Fe de ral, pres tar in for ma ções so bre o em bar -
go co mer ci al ca na den se à car ne bo vi na bra si le i ra,
me di da se gui da pelo Mé xi co e Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, bem como so bre o im pas se en tre Bra sil e
Ca na dá, en vol ven do sub sí di os do go ver no ca na den -
se ao se tor de avi a ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – So li ci to
a pa la vra para en ca mi nhar, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra a V. Exª para en ca mi nhar.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para en ca -
mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos -
ta ria de re gis trar a im por tân cia dos dois re que ri men -
tos. O Go ver no bra si le i ro tem ado ta do al gu mas me di -
das. O pró prio Mi nis tro da Agri cul tu ra foi ao ex te ri or,
to mou uma po si ção con tun den te em de fe sa des sa
ques tão bra si le i ra. Por tan to, é mu i to im por tan te que
os dois Mi nis tros pos sam vir a esta Casa pres tar os
es cla re ci men tos e re la tar as pro vi dên ci as to ma das
pelo Go ver no bra si le i ro.

Por tan to, o PSDB en ca mi nha fa vo ra vel men te ao 
re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – 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 Car los
Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 7 DE 2OO1

Re que i ro, nos ter mos do art. 397, in ci so I, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, seja con vo ca -
do o Exmº Sr. Mi nis tro da Agri cul tu ra e do Abas te ci -
men to, Dr. Mar cus Vi ní ci us Pra ti ni de Mo ra es, a com -
pa re cer a esta Casa, a fim de pres tar in for ma ções so -
bre o em bar go co mer ci al ado ta do pelo Ca na dá, Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca e Mé xi co con tra o re ba nho
bo vi no na ci o nal.

Jus ti fi ca ti va

Os acon te ci men tos dos úl ti mos dias de mons -
tram a res tri ção ado ta da pe los pa í ses da Amé ri ca do
Nor te à im por ta ção de car nes bra si le i ra, a pre tex to da 
de fe sa sa ni tá ria dos re ba nhos da que les pa í ses. Não
há ne nhu ma jus ti fi ca ti va téc ni ca que ex pli que a me di -
da ado ta da pe los três pa í ses vi san do im pe dir as nos -
sas ex por ta ções.

Tor na-se ne ces sá rio, por tan to, es cla re ci men to
pe las au to ri da des bra si le i ras, so bre os pro ce di men -
tos a se rem ado ta dos pelo Bra sil so bre o caso em
ques tão.

Sala das Ses sões, 6 de fe ve re i ro de 2001. –
Osmar Dias, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção o re que ri men to que aca ba de ser 
lido, con vo can do o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es para
pres tar in for ma ções so bre o pro ble ma da car ne bo vi -
na.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido
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pelo Sr. 1º Se cre tá rio, em exer cí cio, Se na dor Car los
Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 8, DE 2001

Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,
in ci so II, com bi na do com o art. 338, IV, do Re gi men to
Inter no, para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de
1998 (nº 1.668/96, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra o Tí tu lo XI do
Có di go Pe nal, que tra ta dos cri mes con tra a Admi nis -
tra ção Pú bli ca.

Sala das Ses sões, 6 de fe ve re i ro de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção o re que ri men to de ur gên cia so -
bre a Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca, que al -
te ra o Tí tu lo XI do Có di go Pe nal, que tra ta dos cri mes
con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca.

A ma té ria está dis tri bu í da em avul sos.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma 

quin ta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, Pro je to de Re so lu ção que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, em exer cí cio, Se na dor
Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2001

Dis põe so bre a tra mi ta ção de re que -
ri men to de in for ma ção.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º A Sub se ção II (Dos Re que ri men tos de

Infor ma ções) da Se ção III (Dos Re que ri men tos) do
Ca pí tu lo I (Das Espé ci es) do Tí tu lo VIII (Das Pro po si -
ções) do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Sub se ção I
dos Re que ri men tos de Infor ma ções

(Const., art. 50, § 2º)
Dis po si ções Ge ra is (NR)

Art. 216. O Se na dor ou Co mis são po -
de rão apre sen tar re que ri men to de in for ma -
ção, di ri gi do a Mi nis tro de Esta do ou a qual -
quer ti tu lar de ór gão di re ta men te su bor di na -
do à Pre si dên cia da Re pú bli ca, so bre as -
sun to sub me ti do à apre ci a ção do Se na do
Fe de ral ou ati nen te a sua com pe tên cia fis -
ca li za do ra. (NR)

§ 1º O re que ri men to de in for ma ção de -
ve rá ser di ri gi do a Mi nis tro de Esta do ou a
ti tu lar de ór gão di re ta men te su bor di na do à
Pre si dên cia da Re pú bli ca, ain da que con te -
nha pe di do re la ti vo a ór gão ou en ti da de da
ad mi nis tra ção pú bli ca in di re ta sob sua su -
per vi são. (AC)

§ 2º As in for ma ções so li ci ta das de ve -
rão ter re la ção es tre i ta e di re ta com o as -
sun to que se pre ten de es cla re cer. (AC)

Art. 216-A. O re que ri men to de in for ma -
ção não po de rá con ter: (AC)

I – pe di do de pro vi dên cia, con sul ta, su -
ges tão, con se lho ou in ter ro ga ção de ca rá ter 
es pe cu la ti vo ou so bre pro pó si to da au to ri da -
de a quem é di ri gi do; (AC)

II – pe di dos re fe ren tes a mais de um
Mi nis té rio. (AC)

Art. 216-B. Lido na Hora do Expe di en -
te, o re que ri men to de in for ma ção será des -
pa cha do à Mesa, para de ci são, no pra zo de
quin ze dias úte is. (AC)

§ 1º O re que ri men to será dis tri bu í do
pelo Pre si den te a um re la tor, que, para
apre sen tar o seu re la tó rio, terá a me ta de do
pra zo da Mesa. (AC)

§ 2º Apro va do o re que ri men to pela
Mesa, se rão so li ci ta das à au to ri da de com -
pe ten te as in for ma ções re que ri das, fi can do
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in ter rom pi da a tra mi ta ção da ma té ria que se 
pre ten de es cla re cer. (AC)

§ 3º O re que ri men to apro va do par ci al -
men te será en ca mi nha do à au to ri da de con -
ten do ape nas os que si tos de fe ri dos. (AC)

§ 4º Se as in for ma ções re que ri das es -
ti ve rem dis po ní ve is no Se na do ou ti ve rem
sido pres ta das em res pos ta a pe di do an te ri -
or, o re que ri men to de in for ma ção será con -
si de ra do pre ju di ca do. (AC)

§ 5º O re que ri men to de in for ma ção re -
je i ta do será ar qui va do, fe i ta a co mu ni ca ção
ao au tor. (AC)

§ 6º Nos ca sos dos §§ 3º a 5º, será fe i -
ta co mu ni ca ção ao Ple ná rio. (AC)

§ 7º O Pre si den te po de rá, ad re fe ren -
dum da Mesa, de fe rir o re que ri men to de in -
for ma ção. (AC)

Art. 216-C. As in for ma ções re ce bi das,
quan do se des ti na rem à elu ci da ção de ma -
té ria per ti nen te a pro po si ção em cur so no
Se na do, se rão in cor po ra das ao res pec ti vo
pro ces so. (AC)

Art. 216-D. Ao fi nal do pra zo de trin ta
dias, con ta do do re ce bi men to pelo des ti na -
tá rio da so li ci ta ção, se as in for ma ções ain da 
não hou ve rem sido pres ta das, o Se na do re -
u nir-se-á, den tro de três dias úte is, para de -
cla rar a ocor rên cia do fato e ado tar as pro vi -
dên ci as de cor ren tes do dis pos to no art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção. (AC)

§ 1º A Mesa po de rá, an tes de de cla rar
a ocor rên cia do fato a que se re fe re o ca put
des te ar ti go, de ci dir pela re i te ra ção do pe di -
do de in for ma ções, cujo aten di men to, nes se 
caso, de ve rá ocor rer no pra zo má xi mo de
dez dias. (AC)

§ 2º O au tor do re que ri men to, sob o
fun da men to de ha ver sido in com ple ta a res -
pos ta, po de rá so li ci tar à Mesa a re i te ra ção
do pe di do de in for ma ções, cujo aten di men to 
de ve rá ocor rer no pra zo es ta be le ci do no pa -
rá gra fo an te ri or. (AC)

§ 3º O dis pos to no ca put des te ar ti go
apli ca-se, no que cou ber, ao caso de pres ta -
ção de in for ma ções fal sas. (AC)

Art. 217. O re que ri men to de re mes sa
de do cu men tos equi pa ra-se ao re que ri men -
to de in for ma ção. (NR)

Art. 217-A. No caso de o re que ri men to
abran ger in for ma ção de ca rá ter si gi lo so,
apli car-se-á, no que cou ber, o dis pos to na
Sub se ção II-A des ta Se ção."

Art. 2º. Acres cen te-se, logo após a Sub se ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, a se guin te Sub se ção:

”Sub se ção II-A
Dos Re que ri men tos de Infor ma ções

Si gi lo sas re fe ren tes a Ope ra ções
de Insti tu i ções Fi nan ce i ras

(Lei Com ple men tar nº 105, de 2001) (AC)

Art. 217-B. Qu an do abran ger in for ma -
ção si gi lo sa re fe ren te a ope ra ções ati vas e
pas si vas e ser vi ços pres ta dos pe las ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras de que tra ta o art. 1º da Lei 
Com ple men tar nº 105, de ja ne i ro de 2001, o 
re que ri men to de ve rá ser fun da men ta do, es -
cla re cen do o vín cu lo en tre a in for ma ção so -
li ci ta da e a ma té ria sob apre ci a ção pelo Se -
na do Fe de ral ou ati nen te à com pe tên cia fis -
ca li za do ra da Casa. (AC)

§ 1º O re que ri men to, de ini ci a ti va de Se -
na dor ou Co mis são, de ve rá con ter, na me di da 
do pos sí vel, da dos como nome do ti tu lar, nú -
me ro da con ta, ins ti tu i ção fi nan ce i ra, agên cia,
pe río do da mo vi men ta ção fi nan ce i ra, de
modo a con tri bu ir para a ce le ri da de da co le ta
das in for ma ções so li ci ta das. (AC)

§ 2º O re que ri men to po de rá ser di ri gi -
do a: (AC)

I – Mi nis tro de Esta do ou a qual quer ti -
tu lar de ór gão di re ta men te su bor di na do à
Pre si dên cia da Re pú bli ca; (AC)

II – pre si den te de ins ti tu i ção fi nan ce i ra
pri va da, ou a de en ti da de pri va da equi pa ra -
da a ins ti tu i ção fi nan ce i ra, ou a seu pre pos -
to; (AC)

III – ge ren te de agên cia de ins ti tu i ção
fi nan ce i ra pri va da. (AC)

§ 3º Qu an do as in for ma ções pre ten di -
das de vam ser pres ta das pelo Ban co Cen -
tral do Bra sil, pela Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os ou por ins ti tu i ção fi nan ce i ra in te -
gran te da Admi nis tra ção di re ta ou in di re ta
da União, dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, 
o re que ri men to de ve rá ser di ri gi do ao Mi nis -
tro de Esta do a que es ti ver su bor di na da ou
vin cu la da a en ti da de in for man te, na hi pó te -
se de ins ti tu i ção fi nan ce i ra da União, ou ao
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Mi nis tro de Esta do res pon sá vel pela fis ca li -
za ção da en ti da de, quan do se tra tar de ins ti -
tu i ção fi nan ce i ra es ta du al ou do Dis tri to Fe -
de ral. (AC)

§ 4º Nos ter mos do § 1º do art. 1º da Lei 
Com ple men tar nº 105, de 10 de ja ne i ro de
2001, são con si de ra das ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras, para os efe i tos des ta Sub se ção: (AC)

I – ban cos de qual quer es pé cie; (AC)
II – dis tri bu i do ras de va lo res mo bi liá ri -

os; (AC)
III – cor re to ras de câm bio e de va lo res

mo bi liá ri os; (AC)
IV – so ci e da des de cré di to, fi nan ci a -

men to e in ves ti men tos; (AC)
V – so ci e da des de cré di to imo bi liá rio; (AC)
VI – ad mi nis tra do ras de car tões de

cré di to; (AC)
VII – so ci e da des de ar ren da men to

mer can til; (AC)
VIII – ad mi nis tra do ras de mer ca do de

bal cão or ga ni za do; (AC)
IX – co o pe ra ti vas de cré di to; (AC)
X – as so ci a ções de pou pan ça e em -

prés ti mo; (AC)
XI – bol sas de va lo res e de mer ca do ri -

as e fu tu ros; (AC)
XII – en ti da des de li qui da ção e com -

pen sa ção; (AC)
XIII – ou tras so ci e da des que, em ra zão 

da na tu re za de suas ope ra ções, as sim ve -
nham a ser con si de ra das pelo Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal. (AC)

§ 5º As em pre sas de fo men to co mer ci -
al ou fac to ring, para os efe i tos des ta Sub -
se ção, são equi pa ra das às ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras. (AC)

Art. 217-C. Lido na Hora do Expe di en -
te, o re que ri men to será des pa cha do à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia 
– CCJ, para apre sen tar o seu pa re cer quan -
to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, mé ri to
e per ti nên cia dos fun da men tos da so li ci ta -
ção, no pra zo má xi mo de duas re u niões or -
di ná ri as da Co mis são. (AC)

Pa rá gra fo úni co. O pa re cer da CCJ será
lido na Hora do Expe di en te, pu bli ca do no Diá -
rio do Se na do Fe de ral  e em avul sos. (AC)

Art. 217-D. O re que ri men to será in clu í -
do em Ordem do Dia para de li be ra ção do

Ple ná rio do Se na do Fe de ral, res pe i ta do o
in ters tí cio de que tra ta o art. 280. (AC)

§ 1º Para a apro va ção do re que ri men -
to em Ple ná rio é ne ces sá ria a ma i o ria dos
vo tos, pre sen te a ma i o ria ab so lu ta dos Se -
na do res. (AC)

§ 2º Apro va do o re que ri men to, se rão
so li ci ta das as in for ma ções àa u to ri da de ou à
ins ti tu i ção fi nan ce i ra com pe ten te, fi can do in -
ter rom pi da a tra mi ta ção da ma té ria que se
pre ten de es cla re cer. (AC)

§ 3º Apli ca-se ao re que ri men to de in -
for ma ção si gi lo sa re fe ren te a ope ra ções de
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, no que cou ber, o
dis pos to nos §§ 2ºao 6ºdo art. 216-B e nos
arts. 216-C, 216-D e 217. (AC)

Art. 217-E. A cor res pon dên cia do Pri -
me i ro-Secretário da Mesa do Se na do Fe de -
ral en ca mi nhan do o pe di do de in for ma ções
de ve rá men ci o nar ex pres sa men te: (AC)

I – a data da ses são em que o re que ri -
men to foi apro va do; (AC)

II – a in for ma ção de que o re que ri men -
to foi apro va do pelo Ple ná rio do Se na do Fe -
de ral; (AC)

III – que as in for ma ções pres ta das e
os do cu men tos en vi a dos se rão man ti dos
em si gi lo; (AC)

IV – a in for ma ção de que o pra zo má xi -
mo para a res pos ta será de trin ta dias; e (AC)

V – a trans cri ção, na ín te gra do art. 1º
da Lei Com ple men tar nº 105, de 10 de ja ne -
i ro de 2001. (AC)

Pa rá gra fo úni co. Jun ta men te com a
cor res pon dên cia do Se na do, será en ca mi -
nha da có pia in te gral ou avul so do re que ri -
men to de in for ma ção si gi lo sa. (AC)

Art. 217-F. Ao fi nal do pra zo de trin ta
dias, con ta do do re ce bi men to pelo des ti na -
tá rio da so li ci ta ção, se as in for ma ções ain da 
não hou ve rem sido pres ta das, quan do o
des ti na tá rio for Mi nis tro de Esta do ou ti tu lar
de ór gão di re ta men te su bor di na do à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, pro ce der-se-á nos ter -
mos do dis pos to no art. 216-D. (AC)

§ 1º Qu an do o des ti na tá rio for uma
das pes so as de que tra tam os in ci sos II e III
do § 2º, do art. 217-B, se as in for ma ções
não hou ve rem sido pres ta das no pra zo de
trin ta dias, o Se na do en ca mi nha rá o caso
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ao Mi nis té rio Pú bli co, para a ado ção das
pro vi dên ci as ca bí ve is. (AC)

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se,
no que cou ber, ao caso de pres ta ção de in -
for ma ções fal sas. (AC)

Art. 217-G. Aos Se na do res e às Co mis -
sões, no exa me e uti li za ção das in for ma ções
e do cu men tos si gi lo sos, apli cam-se as re gras
es pe cí fi cas so bre a ma té ria es ta be le ci das
nes te Re gi men to e em Re so lu ções co ne xas.

(AC)
Art. 217-H. Além da ob ser vân cia das

re gras men ci o na das no ar ti go an te ri or, o
Se na dor, re que ren te ou não, para ter aces -
so e ma nu se ar as in for ma ções re qui si ta das
nos ter mos des ta Sub se ção, de ve rá as si nar
ter mo de res pon sa bi li da de, com o pro pó si to
de res guar dar o in dis pen sá vel si gi lo. (AC)

§ 1º O ter mo a que se re fe re este ar ti go 
fi ca rá nos au tos e dele cons ta rá a ad ver tên -
cia con ti da no art. 1º, in ci so IV, da Re so lu ção 
nº 20, de 1993, do Se na do Fe de ral. (AC)

§ 2º O Se na dor ou Co mis são não re -
que ren te das in for ma ções si gi lo sas, para ter 
aces so a elas, de ve rá, me di an te re que ri -
men to fun da men ta do, so li ci tar ao Pre si den -
te a trans fe rên cia do si gi lo, que, se a de fe rir, 
de ter mi na rá a ob ser vân cia do pro ce di men to 
pre vis to no ca put des te ar ti go, in fi ne. (AC)

§ 3º A Co mis são não re que ren te das
in for ma ções si gi lo sas, ao ter aces so a in for -
ma ções nos ter mos do pa rá gra fo an te ri or,
so men te as po de rá uti li zar para a fi na li da de
a que se des ti na, nos ter mos do Re gi men to
ou do re que ri men to de sua cri a ção. (AC)

Art. 217-I. O dis pos to nes ta Sub se ção
apli ca-se aos do cu men tos re ce bi dos em ca -
rá ter se cre to, con fi den ci al ou re ser va do. (AC)

Art. 217-J. O Arqui vo do Se na do Fe -
de ral de ve rá re ser var es tan te es pe ci al para
a guar da dos do cu men tos a que se re fe re
esta Se ção. (AC)"

Art. 3º Este Ato en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 4º É re vo ga do o Ato da Co mis são Di re to ra
do Se na do Fe de ral nº 1, 30 de ja ne i ro de 2001.

Jus ti fi ca ção

Com este Pro je to de Re so lu ção, a Mesa do Se -
na do Fe de ral pre ten de en vol ver o con jun to dos Se na -

do res na ta re fa de dis ci pli nar a tra mi ta ção dos re que -
ri men tos de in for ma ção, em es pe ci al do re que ri men to 
de in for ma ção si gi lo sa re fe ren te a ope ra ção de ins ti -
tu i ção fi nan ce i ra.

Como é do co nhe ci men to da Casa, a Lei Com ple -
men tar nº 105, de 10 de ja ne i ro de 2001, es ta be le ceu
re gras es pe cí fi cas e pe cu li a res para o re que ri men to de
in for ma ção pro te gi da pelo cha ma do “si gi lo ban cá rio”.

Para re gu la men tar a re fe ri da lei e per mi tir a sua
ime di a ta apli ca ção no âm bi to do Se na do Fe de ral, a
Mesa edi tou o Ato nº 1, de 30 de ja ne i ro de 2001.

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, além de re gu la -
men tar o re que ri men to de in for ma ção si gi lo sa re fe -
ren te a ope ra ção de ins ti tu i ção fi nan ce i ra, con so li dou
as nor mas até en tão exis ten tes so bre os re que ri men -
tos de in for ma ção em ge ral (arts. 216 e 217 do Re gi -
men to Inter no e os Atos da Co mis são Di re to ra nºs 14,
de 1990, e 22, de 1991). Em ou tros ter mos, ao edi tar o 
re fe ri do Ato, a Mesa não ape nas dis ci pli nou as ma té -
ri as con tem pla das pela Lei Com ple men tar nº 105, de
2001, mas tam bém apro ve i tou a opor tu ni da de para
con so li dar em uma mes mo di plo ma le gal, to das as re -
gras exis ten tes so bre re que ri men to de in for ma ção.

Como, evi den te men te, tra ta-se de ma té ria da ma i -
or im por tân cia para o exer cí cio das atri bu i ções cons ti tu -
ci o na is do Se na do, a Mesa en ten deu que, após a edi -
ção do Ato – que ocor reu para do tar de efi cá cia ime di a -
ta a re fe ri da Lei Com ple men tar –, o mes mo de ve ria ser
sub me ti do à apre ci a ção do con jun to da Casa.

Assim, o pre sen te Pro je to de Re so lu ção nada
mais é do que o Ato nº 1, de 30 de ja ne i ro de 2001,
com ade qua ções re da ci o na is e pe que nos acrés ci -
mos de cor ren tes de pa re ce res vi gen tes so bre a ma -
té ria, e re fle te o pro pó si to de que a ma té ria seja de li -
be ra da por to dos os Se na do res e in cor po ra da ao Re -
gi men to Inter no.

Sala das Ses sões, 6 de fe ve re i ro de 2001.

Fe ve re i ro  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-fe i ra 7 00429

    197JAN/FEV 2001 ANAIS DO SENADO NACIONAL 



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O pro je to lido vai à pu bli ca ção e terá sua tra -
mi ta ção ini ci a da a par tir do dia 16.

Lem bro às Sras e aos Srs. Se na do res que ha ve -
rá ses são do Con gres so Na ci o nal às 18 ho ras e 30
mi nu tos de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção,
ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si dente, Srªs e Srs. Se na do res, des ta tri bu na, ao
lon go do meu man da to, te nho de fen di do o Esta do de 
Ro ra i ma, sua po pu la ção, as li ber da des de mo crá ti -
cas e a con di ção de vida do nos so povo. Ve nho, mais 
uma vez, a esta tri bu na re gis trar um fato la men tá vel.
Estou hoje en ca mi nhan do cor res pon dên cia ao Mi -
nis tro da Jus ti ça para que se jam to ma das pro vi dên -
ci as ur gen tes para a se gu ran ça do meu Esta do, vi -
san do à pro te ção do cidadão.

A opi nião pú bli ca to mou co nhe ci men to, por
meio da im pren sa, de que tra fi can tes da vam tre i na -
men to à Po lí cia Mi li tar e à Se cre ta ria de Se gu ran ça
Pú bli ca. Os jor na is de Ro ra i ma es tam pa ram em suas
pri me i ras pá gi nas: ”Tra fi can tes da vam tre i na men to
para gru po de eli te da Po lí cia Mi li tar“; ”De ten to dava
aula às Po lí ci as Mi li ta res“; ”Tra fi can te tre i na va po li ci as 
do gru po téc ni co de ata que“; ”Ima gens mos tram pre -
so tre i nan do gru po de eli te“; ”Juiz con fir ma sa í da de
pre so sem au to ri za ção“; ”Mi nis té rio Pú bli co apu ra
res pon sa bi li da de no caso da li be ra ção dos pre sos“.

Estra nha men te, Sr. Pre si den te – pa re ce uma pi -
a da de mau gosto, mas não o é –, pre sos por cri mes
fe de ra is, até por trá fi co de dro gas, es ta vam tre i nan -
do mem bros do Go ver no do Esta do. Ou seja, os ban -
di dos es tão tre i nan do a Po lí cia no Esta do de Ro ra i -

ma. Tal fato me re ce, se não o es tu por des sa si tu a ção,
me re ce a re pri men da de toda a soci e da de.

O Go ver no do Esta do não se pro nun cia. O Vi -
ce-Governador que está em exer cí cio diz que não leu
as ma té ri as que sa í ram no jor nal e, por tan to, o Esta do 
não pode se pro nun ci ar.

Ve nho a esta tri bu na re gis trar esse fato la men tá -
vel e di zer que es tou en ca mi nhan do ofí cio ao Mi nis tro
da Jus ti ça, ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e à Po lí cia
Fe de ral para que se jam to ma das pro vi dên ci as no
sen ti do de se dar se gu ran ça ao povo de Ro ra i ma, ten -
do em vis ta que, in fe liz men te, os ban di dos es tão tre i -
nan do a Po lí cia e, por tan to, não se pode ter, hoje, se -
gu ran ça ne nhu ma a res pe i to des sa ques tão.

É um fato la men tá vel, que me re ce ex pli ca ções
do se tor pú bli co do Esta do. O Mi nis té rio da Jus ti ça
pre ci sa se pro nun ci ar para não per mi tir essa la cu na
que de i xa in tran qüi la toda a so ci e da de de Rora i ma.

Se os ban di dos es tão sa in do sob a pro te ção da
Po lí cia, a quem será en tre gue, hoje, a se gu ran ça do
Esta do de Ro ra i ma? O Se cre tá rio de Se gu ran ça não
se pro nun ci ou, vol to a di zer; o Go ver no do Esta do
tam bém não se pro nun ci ou; e exis te hoje uma si tu a -
ção la men tá vel no nos so Esta do, ten do em vis ta essa
re a li da de e es sas man che tes que ga nha ram a im -
pren sa na ci o nal.

Por tanto, de i xo aqui o meu re pú dio e o fir me
pro pó si to de de fen der a po pu la ção do Esta do e de
pe dir pro vi dên ci as ao Mi nis té rio da Jus ti ça, so li ci tan -
do a trans cri ção des sas ma té ri as que fo ram apos tas
na im pren sa de Ro ra i ma para os Ana is desta Casa.

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

 DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ade mir Andra de.
(Pa u sa.)

Está fran que a da a pa la vra aos Srs. Se na do res.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Gos ta ria de ins cre ver-me para fa zer uso da pa la vra,
por 20 mi nu tos, se pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Antes, está ins cri to o Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Cedo a mi nha vez ao Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro ve i -
to este mo men to para ex pres sar mi nha so li da ri e da de
so bre tu do às ví ti mas de al guns fa tos gra ves que nos
en tris te ce ram nos úl ti mos dias, ocor ri dos no meu
Esta do, o Ama pá.

Em pri me i ro lu gar, re gis tro o fa le ci men to do
ex-Prefeito de Tar ta ru gal zi nho Esta do do Ama pá 
Ade li no Gur jão, um dos pi o ne i ros do Mu ni cí pio, cuja
es tru tu ra ad mi nis tra ti va aju dou a or ga ni zar. Ade li no
Gur jão, um dos pri me i ros Pre fe i tos da ci da de, so freu
um in far to e veio a fa le cer aos 70 anos de ida de. Cer -
ta men te, o povo de Tar ta ru gal zi nho está cons ter na do
com a per da da que le lí der po lí ti co, que, com er ros e
acer tos, aju dou cer ta men te a cons tru ção e a or ga ni -
za ção do Mu ni cí pio de Tar ta ru gal zi nho.

Ou tro fato que nos cons ter nou pro fun da men te
nes tes úl ti mos dias foi o fa le ci men to de um mi li tan te
da exe cu ti va es ta du al do PDT, Osval di no Ra i ol, que,
aos 55 anos, não era ape nas um mi li tan te par ti dá rio;
agrô no mo de for ma ção, des ta cou-se na so ci e da de
ama pa en se como per so na li da de eclé ti ca: es cri tor,
pes qui sa dor, po e ta, hu ma nis ta, fi ló so fo, ci en tis ta po lí -
ti co  em bo ra, re pi to, sua for ma ção aca dê mi ca fos se a
agro no mia. Além dis so, cur sa va o quar to ano da Fa -
cul da de de Di re i to.

Osval di no Ra i ol, para nós do Ama pá, re pre sen -
tou um di fe ren ci al na in te lec tu a li da de do povo da
Ama zô nia. Sem ter nas ci do no Ama pá  nas ceu no
Mu ni cí pio de Vi gia, no Esta do do Pará , trans fe riu-se
para nos sa ter ra e lá de sen vol veu inú me ros tra ba lhos
li te rá ri os. Um de les, bas tan te des ta ca do, foi tema de
ves ti bu lar na Uni ver si da de Fe de ral do Pará: foi o li vro
de no mi na do Uto pia da Ter ra, que re co men do a to -
das as pes so as que se in te res sam pela his tó ria do
Ama pá e da Ama zô nia e pelo mo de lo de de sen vol vi -
men to lá im ple men ta do.

Com sua for ma ção em agro no mia, ele era um
es tu di o so da na tu re za es pe ci a li za do nas ques tões
vin cu la das à ter ra e aos ve ge ta is. Além dis so, em seu
li vro Uto pia da Ter ra, pôde de mons trar um con te ú do
hu ma nis ta de gran de sig ni fi ca do para o povo da Ama -
zô nia e para o povo do Ama pá. Ma ni fes tou seu in con -
for mis mo com o mo de lo de de sen vol vi men to des lo ca -
do para a Ama zô nia e im ple men ta do so bre tu do na di -
ta du ra mi li tar. Nes se mo de lo, pre va le cia ape nas a ex -
plo ra ção das ri que zas na tu ra is, em que o prin ci pal ob -
je ti vo era o lu cro, em de tri men to da pes soa hu ma na,
do tra ba lho das pes so as que se de di ca ram tan to aos
pro je tos de ex plo ra ção e ex tra ti vis mo, prin ci pal men te
o mi ne ral, mas tam bém o flo res tal, no Ama pá e na
Ama zô nia.

Em seu li vro, Osval di no Ra i ol es mi ú ça essa re a -
li da de e faz uma lú ci da con tes ta ção so bre os pres su -
pos tos que le va ram o bi li o ná rio ame ri ca no Da ni el
Lud wig a im plan tar o Pro je to Jari, um gran de pro je to
de cul ti vo de ma de i ra com pro du ção de ce lu lo se, à
mar gem di re i ta do rio Jari, na lo ca li da de de Mon te
Dou ra do. Ra i ol, como era nos so co nhe ci do, apre sen -
ta ele men tos de pes qui sa que com pro vam que o que
me nos foi le va do em con ta nes se pro ces so de ex plo -
ra ção mi ne ral do Ama pá e da Ama zô nia foi a po pu la -
ção ri be i ri nha. Falo ex plo ra ção mi ne ral por que, no
con tex to do Pro je to Jari, en con tra-se tam bém a ex -
plo ra ção do ca u lim, cuja mina si tua-se à mar gem es -
quer da do rio Jari, no Ama pá, mas a in dus tri a li za ção
fica à mar gem di re i ta do rio Ama zo nas, no Pará. Des -
sa for ma, as ri que zas são ge ra das para o Esta do do
Pará, em de tri men to dos pi o ne i ros da re gião do Jari.
São apro xi ma da men te 20 mil pes so as ca ren tes que
ha bi tam pa la fi tas em dois Mu ni cí pi os  La ran jal do Jari
e Vi tó ria do Jari , em de cor rên cia des se pro je to mi ra -
bo lan te que foi o Pro je to Jari. No en tan to, hoje en ten -
do como fun da men tal a pre ser va ção do Pro je to, ape -
sar dos equí vo cos so bre os qua is foi es tru tu ra do, por -
que ele re pre sen ta uma fon te de ge ra ção de ren da e
de em pre go para aque la po pu la ção tão ca ren te que
ha bi ta as mar gens do rio Jari.

Osval di no Ra i ol, essa per so na li da de da his tó ria
do Ama pá, que, por um lap so dos re cur sos mé di cos
do meu Esta do, foi a óbi to no pós-operatório ime di a to
de uma sim ples ci rur gia plás ti ca, bus cou apro fun -
dar-se no co nhe ci men to da pes soa hu ma na. Mais
que agrô no mo, era hu ma nis ta por ex ce lên cia. Por
meio da pa la vra, pro cu rou dis se mi nar suas idéi as
pelo Ama pá e pelo mun do afo ra. Nos úl ti mos me ses
de sua vida, ela bo rou uma nova obra li te rá ria – ain da
iné di ta –, de no mi na da Amor e So li dão, que en vol ve
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a po e sia e um pou co de au to bi o gra fia. Tal obra será
lan ça da pela Edi to ra Alfa-Ômega num fu tu ro pró xi mo, 
haja vis ta que o es cri tor, an tes de seu pas sa men to,
ha via con clu í do toda a re vi são des se tra ba lho li te rá -
rio, fun da men ta do tam bém numa pro fun da pes qui sa
so bre es tes dois te mas que mu i to di zem res pe i to à
pes soa hu ma na – o amor e a so li dão –, am bos com -
pa nhe i ros do co ti di a no de Osval di no Ra i ol, que vi veu
mo men tos de gran de pa i xão, amor e pro fun da so li -
dão.

As pes so as de vem es tar se per gun tan do: ”Mas
o Se na dor vem à tri bu na fa lar com tan to en tu si as mo
de uma fi gu ra de seu Esta do que ain da não é na ci o -
nal men te co nhe ci da?“ No en tan to, an te ci po que, pe -
los con ta tos e con ver sas que tive com Osval di no Ra i -
ol, cujo li vro será lan ça do em bre ve, não te nho dú vi da
de que, in fe liz men te ape nas de po is de sua mor te, ele
será no fu tu ro pró xi mo es cri tor co nhe ci do na ci o nal -
men te. As pes so as que ti ve rem aces so ao li vro Amor
e So li dão po de rão com pre en der as ra zões que me fi -
ze ram vir a esta tri bu na re gis trar a nos sa tris te za, a
nos sa cons ter na ção e o nos so pe sar pelo fa le ci men to 
ines pe ra do, re pen ti no e brus co des sa pre pon de ran te
fi gu ra da cul tu ra ama pa en se.

Por tan to, jus ti fi co este pro nun ci a men to, uma
vez que nós, ho mens pú bli cos, es ta mos mu i tas ve zes
ha bi tu a dos a vir aqui e a re gis trar fa tos, ocor rên ci as e
até óbi tos, por de ver de ofí cio, de fi gu ras co nhe ci das
na ci o nal men te e ra ra men te fa ze mos ques tão de res -
sal tar aque las pes so as que de di ca ram a vida ao es tu -
do do com por ta men to hu ma no e ao apri mo ra men to
das re la ções hu ma nas e que, so bre tu do, pu de ram
acre di tar na sua vo ca ção pela pa la vra, no seu dom
ga ran ti do por Deus de trans for mar a so ci e da de. Esse
era o gran de so nho de Osval di no Ra i ol.

Qu an do par ti ci pa va das re u niões do PDT,
Osval di no Ra i ol, uma fi gu ra ex tre ma men te éti ca, pon -
de ra da, res pe i ta da nos me i os po lí ti cos e li te rá ri os do
meu Esta do, cos tu ma va di zer que ti nha o so nho de
pu bli car essa obra que está para ser edi ta da. Hoje
ain da o di re tor da Edi to ra Alfa – Ome ga ga ran tiu-me,
com o res pal do e apo io da fa mí lia, que o li vro será edi -
ta do.

Com essa obra, Osval di no Ra i ol pro cu rou co -
nhe cer pro fun da men te to dos os as pec tos e es tu dos,
indo bus car na Bí blia fun da men tos his tó ri cos e re li gi -
o sos para dar sus ten ta ção a sua tese do amor e da
so li dão.

Te nho cer te za de que, se não toda a hu ma ni da -
de ou toda a po pu la ção do Bra sil e do Esta do do Ama -
pá, to dos que te rão aces so ao li vro Amor e So li dão

se rão to ca dos pro fun da men te, no fun do do co ra ção e
da alma, pela pa la vra má gi ca de Osval di no Ra i ol. Ele
acre di tou pi a men te que, por in ter mé dio des se li vro,
pelo seu con te ú do, po de ria trans for mar a so ci e da de
bra si le i ra e, qui çá, mun di al, ga ran tin do que ca mi nhe -
mos to dos na di re ção da jus ti ça so ci al, da so li da ri e da -
de, da fra ter ni da de e que o cen tro, o fun da men to tan -
to para a po lí ti ca como para a éti ca ou para a eco no -
mia, seja o ho mem. 

To dos os es tu dos, todo o es for ço, toda a pes qui -
sa de Osval di no Ra i ol foi di re ci o na da para uma com -
pre en são me lhor e ma i or do sen ti do da vida, para a
trans for ma ção da so ci e da de e para a dis se mi na ção
pelo mun do afo ra do res pe i to à pes soa hu ma na e dos
pres su pos tos da jus ti ça so ci al, da so li da ri e da de e da
fra ter ni da de. 

Mu i to co mo vi do, ve nho se re na men te a esta tri -
bu na, como uma mis são, como ho mem vo ca ci o na do
tam bém para a jus ti ça so ci al, para a de fe sa dos in te -
res ses ma i o res da so ci e da de, com pen sa men tos vol -
ta dos para o apri mo ra men to da nos sa so ci e da de por
in ter mé dio des ses va lo res hu ma nos já men ci o na dos
– so li da ri e da de, fra ter ni da de, éti ca e jus ti ça. Ten do,
por tan to, essa vo ca ção so ci al, como mé di co, te nho
de di ca do gran des mo men tos da mi nha vida ao es tu -
do do ser hu ma no, prin ci pal men te dos ma les que afe -
tam a pes soa e a sua alma, à psi co lo gia e à fi lo so fia.

Sr. Pre si den te, era de mi nha res pon sa bi li da de
di fun dir uma fi gu ra do meu Esta do, até por que tam -
bém te nho uma vo ca ção em de fe sa dos in te res ses do 
meu Esta do, em de fe sa dos in te res ses ma i o res da
Ama zô nia, não ape nas no as pec to eco nô mi co, de -
sen vol vi men tis ta, so ci al, de in fra-estrutura, mas dos
va lo res hu ma nos, que de vem ser res sal ta dos.

O Bra sil pre ci sa co nhe cer me lhor o Ama pá, e só 
vai fa zê-lo se ti ver aces so à his tó ria dos ho mens que
aju da ram ou que es tão aju dan do a cons tru ir esse
Esta do e que bus cam, no seu dia-a-dia, trans for má-lo 
num re can to do Bra sil e do mun do ade qua do para se
vi ver com me lhor qua li da de de vida, com ma i or jus ti ça 
so ci al.

Entris te ce-me e en tris te ce ria mu i to Osval di no
Ra i ol essa bru tal re a li da de da po lí ti ca do meu Esta do
do Ama pá, cu jos di ri gen tes não têm dis cu ti do os as -
sun tos de in te res se da co le ti vi da de. A Assem bléia Le -
gis la ti va e o Go ver no do Esta do di gla di am-se em
ques tões per so na lís ti cas, na bus ca do do mí nio das
ins ti tu i ções e na im plan ta ção de um po der ab so lu to,
do ab so lu tis mo, pre ju di can do até mes mo a ju ven tu de
ama pa en se.
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Uma fa cul da de de São Pa u lo cha ma da Brás Cu -
bas fez ves ti bu lar no Esta do do Ama pá, e al guns dos
apro xi ma da mente 500 es tu dan tes que se di ri gi ram
para cur sar a fa cul da de em Mogi das Cru zes, São Pa u -
lo, es tão com di fi cul da des. Como tem sido pre ju di ci al
essa bri ga, essa cri se fa bri ca da no Esta do do Ama pá
por in te res ses per so na lís ti cos in fe ri o res, que não con di -
zem com a gran de za do povo do Ama pá. A nos sa ju ven -
tu de está sen do pre ju di ca da em São Pa u lo por que as
imo bi liá ri as e os pro pri e tá ri os de imó ve is es tão di fi cul -
tan do o acesso à lo ca ção de ca sas para os es tu dan -
tes ama pa en ses, ale gan do – ve jam o ab sur do – que o 
Ama pá é ter ra de tra fi can tes. Isso me re vol ta.

Ve nho a esta tri bu na fa lar de uma fi gu ra bri lhan -
te do meu Esta do, de mons tran do jus ta men te o con -
tra di tó rio, que o Ama pá é uma ter ra ge ne ro sa, uma
ter ra que Deus es co lheu para pro te ger, si tu a da à mar -
gem es quer da do rio Ama zo nas, ba nha da em 600
qui lô me tros pelo Oce a no Atlân ti co, com re can tos be -
lís si mos para a ex plo ra ção do tu ris mo. O Ama pá tam -
bém é cons ti tu í do por um povo or de i ro, tra ba lha dor.

O Esta do é fru to da mis ci ge na ção, onde a cul tu -
ra afri ca na se jun tou à cul tu ra in dí ge na, onde o san -
gue dos nor des ti nos se mis tu rou ao san gue do ca bo -
clo ama zô ni da. Sou fru to des sa mis ci ge na ção, sou
pro du to da mis tu ra do san gue nor des ti no, do va lo ro so 
povo do Nor des te, com o gran di o so povo ca bo clo da
Ama zô nia. Sou neto de nor des ti no, de ce a ren se, e
sou fi lho de ca bo clo nas ci do na ilha gran de de Gu ru -
pá, no rio Ama zo nas.

Por tudo isso, mi nha luta será cons tan te a fim de 
de fen der meu Esta do e seus ha bi tan tes, mes mo
aque les que pas sam pra ti ca men te in cóg ni tas den tro
da so ci e da de plu ral do Bra sil e do nos so uni ver so,
mas que, para o Ama pá, têm uma gran de re pre sen ta -
ti vi da de e po dem ser vir de pa ra dig ma, sim, para que
o Bra sil, para que essa im pren sa ma ni pu la da so bre -
tu do pelo Go ver na dor Ca pi be ri be te nha uma com pre -
en são me lhor do meu Esta do e do povo que ali vive.

Não de fen do ne nhum seg men to da po lí ti ca do
Ama pá en vol vi do nes sa cri se; eles não me re cem a
mi nha de fe sa. Envol ve ram-se nes se pro ces so de au -
to des tru i ção e com isso es tão en la me an do o nome do 
meu Esta do do Ama pá em be ne fí cio pes so al; tra ta-se
de ati tu des per so na lís ti cas.

Osval di no Ra i ol ima gi na va e de fen dia que a cri -
se era sa lu tar para o Esta do, por que tra zia a co nhe ci -
men to pú bli co as ma ze las que acon te cem nos bas ti -
do res – numa re pe ti ção bas tan te apro xi ma da do que
acon te ce hoje nes ta Casa pela dis pu ta da Pre si dên -
cia do Se na do.

Então, a de fe sa des se ilus tre fi ló so fo e hu ma nis -
ta é no sen ti do de que é im por tan te para a his tó ria do
Ama pá que as pes so as co muns te nham co nhe ci men -
to do que acon te ce hoje nos bas ti do res da po lí ti ca,
dos acer tos que são pro du zi dos, das evi dên ci as, das
aber ra ções que são pra ti ca das pe los ho mens pú bli -
cos, e a cri se des nu dou es sas prá ti cas, que são co -
muns na po lí ti ca, mas que mu i tas ve zes es tão pro te -
gi das por um fal so man to que ten ta trans pa re cer uma
re a li da de bas tan te di fe ren te, mos tran do sem pre os
ho mens pú bli cos pre o cu pa dos com os in te res ses ma -
i o res da po pu la ção e das ins ti tu i ções.

Por tan to, essa era a vi são de Osval di no Ra i ol, que 
nos leva à re fle xão se, de fato, a ra zão não es ta va com o 
fi ló so fo, de que es sas cri ses, em bo ra nos in co mo dem e
mu i tas ve zes nos pre ju di quem, como Esta do e como
povo, ser vem tam bém para apri mo rar a de mo cra cia e
para pro du zir ma i or trans pa rên cia nos ob je ti vos, nas
ações dos po lí ti cos e dos ad mi nis tra do res pú bli cos.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª me
con ce de um apar te, no bre Se na dor?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Ouço, com pra zer, o apar te do emi nen te Se na dor
Se bas tião Ro cha.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, não ouvi todo o dis cur so de V. Exª,
mas par te e, tal vez, não te nha a com pre en são exa ta
do que foi men ci o na do. V. Exª fa lou mu i to so bre o con -
fli to que hou ve no Ama pá. Te nho, pelo seu Esta do e
pelo seu povo, a mais pro fun da ad mi ra ção e o mais
fra ter no ca ri nho. De se jo um gran de fu tu ro para o povo 
ama pa en se, que ele con quis te uma vida me lhor e
mais dig na, que se de sen vol va cri an do me lho res con -
di ções para a dis tri bu i ção de ri que zas, que con quis te
seus di re i tos, mas res pe i tan do o meio am bi en te. Sei
que V. Exª fa lou mu i to so bre es ses con fli tos lá ocor ri -
dos, mas não sei a quem V. Exª atri bu iu a cul pa. Mas
V. Exª co nhe ce o cres ci men to do Po der Le gis la ti vo e
do Po der Ju di ciá rio em todo o ter ri tó rio na ci o nal e as
be nes ses que es ses Po de res con ce de ram a seus
mem bros e ser vi do res: al tís si mos sa lá ri os, apo sen ta -
do ri as mi li o ná ri as, en fim, toda es pé cie de fa ci li da des,
o que fez com que es ses Po de res pas sas sem a pra ti -
ca men te de vo rar os or ça men tos dos Esta dos. Isso é
re gra ge ral em to dos os Esta dos bra si le i ros, es pe ci al -
men te nos pe que nos, como o Ama pá, Ro ra i ma, Acre, 
Ron dô nia, onde isso acon te ceu de uma ma ne i ra mais 
acin to sa por que ha via me nos vi gi lân cia, me nos fis ca -
li za ção. Hoje, com a dis pu ta que vem ocor ren do no
Se na do, es ta mos des co brin do que a Câ ma ra dos De -
pu ta dos tem 60 fun ci o ná ri os ga nhan do mais que De -
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pu ta dos e Se na do res, R$17 mil ou ain da mais; uma
afron ta ao povo bra si le i ro! Então, cre io que todo esse
con fli to ocor ri do no Esta do do Ama pá mu i to tem a ver
com a si tu a ção de ir re gu la ri da de e de ga nân cia que
exis te nos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio do Esta do,
que que rem cada vez mais e não ad mi tem a re du ção
de seus or ça men tos, es que cen do a po pu la ção. Esse
foi um con fli to tal vez ine vi tá vel, e, la men ta vel men te,
con fli tos acon te cem e não cre io que se jam ru ins para
os Esta dos. Te nho de fen di do a bri ga que vem ocor -
ren do no Con gres so Na ci o nal como algo bom, por -
que, como ela, apa re cem os de fe i tos das pes so as,
seus ali a dos. Tudo isso mos tra a re a li da de para a po -
pu la ção, cons ci en ti zan do-a, me lho ra o seu ní vel de
co nhe ci men to para, numa pró xi ma ele i ção, sa ber es -
co lher me lhor em quem vo tar. O Go ver na dor do Esta -
do do Ama pá é do meu Par ti do. Por S. Exª te nho o ma -
i or res pe i to e ca ri nho, ho mem ín te gro, ho nes to, cor re -
to, de mo crá ti co, que de se ja o bem do povo do Esta do
do Ama pá. Sei que V. Exª tem opi nião di fe ren te e a
res pe i to, mas S. Exª, in clu si ve, está ino van do a for ma
de ad mi nis trar um Esta do da Ama zô nia. Por tan to,
aqui ma ni fes to a mi nha so li da ri e da de, meu apre ço,
mi nha ami za de ao com pa nhe i ro João Alber to Ca pi -
be ri be, Go ver na dor do Esta do do Ama pá. Espe ro que 
o PSB con ti nue go ver nan do por mu i to tem po ain da
aque le Esta do, a sua ca pi tal e que, no fu tu ro, ve nha a
go ver nar tam bém to dos os Mu ni cí pi os do Esta do,
pois o meu Par ti do dá exem plos de ad mi nis tra ção.
Qu an do há gen te ruim no PSDB, nós o ex clu í mos do
Par ti do. V. Exª se ele geu jun ta men te com o Go ver na -
dor João Ca pi be ri be. Eu não po de ria de i xar de me
ma ni fes tar, fa lar da so li da ri e da de a todo o povo do
Ama pá e do meu sen ti men to por todo esse con fli to.
Con tu do, ele foi ne ces sá rio e, tal vez, seja útil para
me lho rar a vida do povo da que le gran de Esta do, que
já fez par te do Pará. Mu i to obri ga do.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Embo ra com di ver gên ci as, Se na dor Ade mir Andra -
de, o apar te de V. Exª mu i to con tri bui para o meu pro -
nun ci a men to, por que re for ça a tese do fi ló so fo ama -
pa en se que hoje ho me na ge io.

Osvaldino Ra i ol, fa le ci do no dia pri me i ro de fe ve -
re i ro, di zia – re la ta do por sua irmã du ran te seu ve ló rio
em Ma ca pá – que, em bo ra ti ves se di ver gên ci as pro -
fun das, como eu, com o Go ver na dor Ca pi be ri be – por
isso era mi li tan te do PDT-, era seu ami go pes so al e por 
S. Exª ti nha gran de es ti ma. Te mos de ter sa be do ria
mes mo nas di fe ren ças po lí ti cas; de ve mos se pa rar as
ques tões pes so a is, as ques tões minúscu las, das

ques tões ma i o res que de fato in te res sam para o povo
tan to do Esta do ou do Mu ni cí pio, quan to da Na ção. 

Então, esta era mais uma vi são im por tan te, e
não pre ten do, de for ma al gu ma, po le mi zar, nes te meu 
pro nun ci a men to, a ques tão da cri se do Ama pá. Ape -
nas men ci o nei que fa tos de cor ren tes da cri se es tão
pre ju di can do a po pu la ção do meu Esta do, a ju ven tu -
de do meu Esta do, lá fora, em fun ção de que se ven -
deu essa idéia de que o Ama pá era uma ter ra de tra fi -
can tes, sem ha ver cons ta ta ção da Po lí cia Fe de ral ou
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral.

Mas, como dis se o Se na dor Ade mir Andra de, na 
vi são do hu ma nis ta Osval di no Ra i ol, a cri se aca ba
sen do fa vo rá vel, por que põe para fora as ma ze las dos 
po de res, dos po lí ti cos, dos ad mi nis tra do res pú bli cos.
O que mais de se jo, como mé di co, é que os tu mo res
dis se mi na dos na es tru tu ra po lí ti co-administrativa do
Ama pá se jam ex tir pa dos. Nis so tem que ha ver uma
pon de ra ção de to dos os con ten do res. 

A esperan ça que te nho é a de que o Esta do do
Ama pá vol te a fre qüen tar as pá gi nas dos jor na is e as
emis so ras de te le vi são pe las vir tu des do seu povo,
pelo que de po si ti vo pro duz, pelo que de gran di o so
pos sui na sua na tu re za e no seu po ten ci al eco nô mi co. 

É este o meu com pro mis so. É esta a mi nha de -
ter mi na ção. Por isso, vim à tri bu na res sal tar esta fi gu -
ra ex po nen ci al da cul tu ra e da li te ra tu ra ama pa en ses
que foi Osval di no Ra i ol.

Sr. Pre si den te, em bo ra já te nha ul tra pas sa do o
meu tem po, agra de ço a to le rân cia de V. Exa. Gos ta ria
ain da, uma vez que es ta mos com o ple ná rio pra ti ca -
men te va zio, de ma ni fes tar, mu dan do um pou co o tom 
do meu dis cur so, mi nha so li da ri e da de ao povo do
Ama pá, es pe ci al men te de Ma ca pá, pelo seu ani ver -
sá rio. No do min go, dia 4 de fe ve re i ro, Ma ca pá com -
ple tou 243 anos, pos sui, por tan to, 200 anos a mais
que o Se na dor Se bas tião Ro cha. Foi ins ti tu í da como
vila no dia 4 de fe ve re i ro de 1758. Ma ca pá é a úni ca
ca pi tal bra si le i ra si tu a da às mar gens des se es plen do -
ro so rio Ama zo nas. Ma ca pá pos sui a for ta le za de São 
José, a Igre ja Ma triz, inú me ros ou tros sí ti os cul tu ra is,
eco ló gi cos, como o Mar co Zero do Equa dor, que dis -
tin gue a nos sa ci da de de Ma ca pá como a úni ca ci da -
de bra si le i ra cor ta da pela li nha do Equa dor, onde
exis te um mo nu men to.

Sa ú do aqui Ma ca pá por seu ani ver sá rio. Inú me -
ras po e si as fo ram es cri tas. É pro vá vel que eu vol te à
tri bu na para aqui fa zer a le i tu ra de al gu mas po e si as
dos nos sos po e tas ama pa en ses que ho me na ge a ram
os 243 anos de Ma ca pá. Po e si as que pro cu ram de -
mons trar aqui lo a que já me re fe ri no con tex to do meu
pro nun ci a men to: as vir tu des, a so li da ri e da de, a fra -
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ter ni da de, a ge ne ro si da de do povo ama pa en se e, em
es pe ci al, do povo de Ma ca pá.

O Se na dor Ade mir Andra de co nhe ce a nos sa ci -
da de, as sim como ou tros po lí ti cos e Se na do res. Aqui
fica essa vi são não de al guém apa i xo na do por Ma ca -
pá, em bo ra o sen do, mas de um ci da dão bra si le i ro
que, aos seis anos de ida de teve a opor tu ni da de de
se trans fe rir da lo ca li da de onde nas ceu, na Ilha Gran -
de de Gu ru pá, para o Mu ni cí pio de Ma ca pá, pois o
Mu ni cí pio onde moro, San ta na, fica a 20km de Ma ca -
pá, ten do per ten ci do à épo ca ao Mu ni cí pio de Ma ca -
pá. Ci da dão que pode vis lum brar o cres ci men to de
Ma ca pá, de um pe que no po vo a do, de uma res tri ta co -
mu ni da de, trans for man do-se hoje em uma me tró po le, 
ad qui rin do com o pas sar do tem po os pro ble mas dos
cen tros ur ba nos na ci o na is.

Mas eu não vim fa lar de pro ble mas. Falo exa ta -
men te das co i sas boas, da cul tu ra de Ma ca pá e do
Ama pá; das co mi das tí pi cas – do va ta pá, do ta ca cá,
do pato no tu cu pi, ma ni ço ba, do as saí e do cu pu a çu
–; falo de São José do Ma ca pá, cuja a es tá tua está à
fren te da nos sa ci da de; de Ca bral zi nho, que não vi veu 
em nos sa ci da de, e sim no Mu ni cí pio de Ama pá, mas
que mu i to re pre sen tou para a his tó ria do Ama pá. Vim
fa lar des se Esta do nas cen te, que ain da terá uma
gran de im por tân cia na vida eco nô mi ca, so ci al e po lí ti -
ca do nos so País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te; mu i to obri ga do,
Se na dor Ade mir Andra de, que deve me su ce der na
tri bu na.

Que Deus pro te ja o povo do Ama pá, guar de, em 
lu gar se re no e tran qüi lo, a fi gu ra se re na e tran qüi la de 
Osval di no Ra i ol e que guar de tam bém a alma de Ade -
li no Gur jão, ex-Prefeito de Tar ta ru gal zi nho.

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

 Du ran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha, o Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pelo Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º 
Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ade mir An dra de, 2º Vi -
ce-Presidente.

Du ran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha, o Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los Pa tro cí -
nio, 2º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, nes te mo men to de
ex tre ma tur bu lên cia no Con gres so Na ci o nal, ve nho
tra tar de as sun to ame no – eu di ria até agra dá vel –, de
pes so as que pen sam no fu tu ro do Bra sil e do mun do.

Tra go à tri bu na do Se na do Fe de ral, nes te re i ní -
cio de tra ba lho le gis la ti vo e ain da no co me ço de um
ano novo, a men sa gem de um mo vi men to cris tão que
bus ca um mun do mais so li dá rio e uni do: é o Mo vi -
men to dos Fo co la res, cuja ala jo vem es te ve no meu
ga bi ne te em de zem bro, di fun din do sua fi lo so fia de
vida e me apre sen tan do, como Mem bro da Mesa Di -
re to ra do Se na do, a Car ta da I Con fe rên cia Ju ve nil
para o Fu tu ro, re a li za da em ju nho de 2000, no Ja pão.
Fa rei a le i tu ra des sa car ta com mu i ta ale gria ao fi nal
do meu pro nun ci a men to.

O Mo vi men to Fo co la res di fun de a fi lo so fia da
uni da de e da fra ter ni da de uni ver sal. O iní cio de seus
tra ba lhos se deu nos tem pos de ódio e vi o lên cia da
Se gun da Gu er ra Mun di al, quan do, em 1943, na ci da -
de de Tren to, na Itá lia, Chi a ra Lu bich e suas pri me i ras
com pa nhe i ras re des co brem o Evan ge lho e, jun tas,
re sol vem vi vê-lo no co ti di a no, co me çan do pe los ba ir -
ros po bres da ci da de, que se di fun de em toda a Itá lia
e de po is na Eu ro pa e em todo o mun do.

Hoje, o Mo vi men to dos Fo co la res con ta, no
mun do todo, com cen to e onze mil mem bros e, se
con si de rar mos os sim pa ti zan tes, esse nú me ro se ele -
va para dois mi lhões e du zen tas mil pes so as.

No Bra sil, o Mo vi men to já está pre sen te há trin ta 
e sete anos, des de a sua pri me i ra sede em Re ci fe, em 
1959. São quin ze mil mem bros e apro xi ma da men te
du zen tos e oi ten ta e qua tro mil sim pa ti zan tes.

Ao todo, o Mo vi men to Fo co la res con ta com qua -
ren ta e cin co cen tros no Bra sil, com sede em Be lém,
nos sa ca pi tal do Pará, Ma na us, Te re si na, São Luís,
For ta le za, Re ci fe, Ma ce ió, Sal va dor, Belo Ho ri zon te,
Vi tó ria, Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, Bra sí lia, Cu ri ti ba,
Flo ri a nó po lis e Por to Ale gre.

O Mo vi men to dos Fo co la res, des de a sua cri a -
ção, es te ve for te men te com pro me ti do com os pro ble -
mas so ci a is. A in ter ven ção do Mo vi men to nos pro ble -
mas so ci a is não se li mi ta a um cam po ex clu si vo, nem
mes mo a de ter mi na dos seg men tos po pu la ci o na is,
mas se es ten de a múl ti plas re a li da des da pro ble má ti -
ca so ci al.

No Bra sil, são cer ca de cen to e vin te obras so ci -
a is de sen vol vi das e as que se des ta cam são: a Mag -
ni fi cat, lo ca li za da no Mu ni cí pio de Ita pe cu ru-Mirim,
no Ma ra nhão, nas ci da en tre os la ti fun diá ri os e pos se i -
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ros; Ilha San ta Te re zi nha, em Re ci fe, re gião de mo -
cam bos, si tu a da em ter re no ala ga di ço; fa ve la da Pe -
dre i ra, em São Pa u lo, e ba ir ro do Car mo, Mu ni cí pio de 
São Ro que, em São Pa u lo, co mu ni da de cons ti tu í da
de des cen den tes de es cra vos ne gros.

O Mo vi men to dos Fo co la res é uma nova cor ren -
te de es pi ri tu a li da de que sus ci ta uma fi lo so fia de re -
no va ção es pi ri tu al e so ci al: a es pi ri tu a li da de da uni da -
de, de cu nho ti pi ca men te co mu ni tá rio. É exa ta men te
a di fu são mun di al des ses va lo res que pro vo ca a que -
da do ba ir ris mo, do xe no fo bis mo e do ra cis mo, pois irá 
ser a cren ça do amor re cí pro co que uni fi ca rá os ho -
mens, trans for man do as di ver si da des cul tu ra is e re li -
gi o sas em um novo pa drão para a so ci e da de, in flu en -
ci an do a eco no mia, o tra ba lho, a po lí ti ca, a jus ti ça, a
cul tu ra da co mu ni ca ção so ci al.

Assim, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se, an tes de
tudo, de um es ti lo de vida que, ins pi ra do nos prin cí pi -
os cris tãos, mas sem des pre zar – pelo con trá rio, evi -
den ci an do tam bém ou tros va lo res de cre dos e cul tu -
ras di fe ren tes , con tri bui para pre gar a paz e a uni da -
de mun di al, abrin do no vos ho ri zon tes nos mais dis tin -
tos âm bi tos da so ci e da de: cul tu ral, po lí ti co, eco nô mi -
co e ar tís ti co, pois tem um ob je ti vo de fi ni do: a pro mo -
ção da pes soa e a me lho ria da sua qua li da de de vida,
pre pa ran do-a, des se modo, para o exer cí cio ca paz e
res pon sá vel da ci da da nia.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é uma va ri e da de de
ações e de pes so as que in te gram o mo vi men to que
se ar ti cu la em 18 ra mos. Foi o gru po de mais de 40 jo -
vens que trou xe a men sa gem da 1ª Con fe rên cia Ju -
ve nil para o Fu tu ro, re a li za da em ju lho pas sa do, em
Chi ba, no Ja pão, car ta essa en de re ça da aos go ver -
nan tes das na ções, aos res pon sá ve is ci vis e re li gi o -
sos, aos res pon sá ve is pe los me i os de co mu ni ca ção e 
às or ga ni za ções na ci o na is e in ter na ci o na is que, en tre 
ou tras di re tri zes, pre ga o per dão da dí vi da dos pa í ses
po bres, a dis tri bu i ção das ri que zas do mun do e a paz
en tre os po vos a fim de que os fun dos des ti na dos ao
ar ma men to se jam uti li za dos para a pro mo ção da paz.

Sr. Pre si den te, leio, com mu i ta ale gria, a Car ta
ati nen te ao en con tro de jo vens do mun do in te i ro ocor -
ri do no Ja pão, cuja in ser ção nos Ana is des ta Casa so -
li ci to a V. Ex.ª. 

”So mos 213 ado les cen tes de qua ren ta na ções
re u ni dos aqui no Ja pão para par ti ci par da 1ª Con fe -
rên cia Ju ve nil para o Fu tu ro. Um gran de ide al nos
une: cons tru ir um mun do de paz!. Mes mo per ten cen -
do a di ver sas re li giões, que re mos vi ver a ”Re gra de
Ouro“ exis ten te em nos sos cre dos: ”Faze aos ou tros
aqui lo que gos ta ri as que fos se fe i to a ti, não faça aos

ou tros aqui lo que não gos ta ri as que fos se fe i to a ti“. Pra -
ti ca men te que re mos vi ver o res pe i to re cí pro co, o amor,
que está ins cri to no co ra ção de cada ho mem. E isso sig -
ni fi ca: amar a to dos, es que cen do de si mes mo e pen -
san do nos ou tros, sem dis cri mi nar quem tem idéi as di -
fe ren tes das pró pri as, sem dis cri mi nar quem per ten ce a 
ou tra raça ou et nia; to mar a ini ci a ti va no amor, sem es -
pe rar que seja o ou tro a dar o pri me i ro pas so; amar tam -
bém os ini mi gos, es que cen do as ofen sas do pas sa do,
apren den do a per do ar, di zen do um ao ou tro com amor
aqui lo em que po de mos mu dar e me lho rar.

Nes ses dias nós ex pe ri men ta mos que o amor
pode mu dar cada re la ci o na men to, se pro cu rar mos
va lo ri zar mais aqui lo que nos une do que aqui lo que
nos di vi de. Por que não pode ser as sim tam bém en tre
as na ções? Com isso che ga ría mos a amar a pá tria
alhe ia como a pró pria e as sim es ta ria ga ran ti da a paz.

O ho mem não pode vi ver só. De ve mos sus ten -
tar-nos uns aos ou tros e ser mos gra tos àque les que
nos fa zem o bem. Se ti ver mos esse co ra ção, te re mos
ga ran ti do um fu tu ro che io de es pe ran ça. 

O ama nhã nos per ten ce. Gos ta ría mos que es -
cu tas sem a nos sa voz: que re mos mar car um en con -
tro nos di ver sos pa í ses, em que nós, ado les cen tes,
pos sa mos di a lo gar com vo cês. 

Qu e re mos ser por ta-vozes de to dos os ado les -
cen tes que so frem no mun do por ca u sa da ex plo ra ção, 
da guer ra, das do en ças, da Aids. Cons ci en tes das mu i -
tas di fe ren ças ain da pre sen tes en tre os pa í ses po bres
e os pa í ses nos qua is cres ce o con su mis mo, de ci di -
mos co me çar a vi ver e a di fun dir uma nova cul tu ra, a
cul tu ra do doar e do par ti lhar. Se as na ções vi ves sem
as sim en tre elas, to dos os bens da Ter ra se ri am dis tri -
bu í dos igual men te, sem di fe ren ças. Qu e re mos que o
pri me i ro pas so para essa meta seja o per dão da dí vi da 
ex ter na dos pa í ses po bres, de modo que eles pos sam
ter me lho res con di ções de vida e de de sen vol vi men to. 

Para dar um fim a to das as guer ras e con fli tos,
fa vo re ça mos o diá lo go e a co la bo ra ção, em pe nhan -
do-nos de ci di da men te para o de sar ma men to e des ti -
ne mos, para a pro mo ção da paz, os fun dos hoje des ti -
na dos para as ar mas.

Qu e re mos que o es por te não seja ins tru men ta li -
za do em fun ção do lu cro, mas se tor ne oca sião de en -
con tro e de ami za de en tre os po vos, uma oca sião
para apren der a tra ba lhar jun tos, a ven cer, a per der e
a re co me çar.

A dro ga des trói o fu tu ro dos ado les cen tes e, em
al guns pa í ses, esse pro ble ma é mu i to gra ve: se ti vés -
se mos me lho res pers pec ti vas de fu tu ro, mu i tos não
se dro ga ri am. Pe di mos que vo cês com ba tam esse
mal, in clu si ve com leis que nos pro te jam. 
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Não des fru te mos in dis cri mi na da men te os re cur -
sos da na tu re za, mas pen se mos nas ge ra ções fu tu -
ras, fa ça mos como as plan tas, que ab sor vem da ter ra
so men te aqui lo de que ne ces si tam. Sa be mos que o
ho mem é fe liz se vive em paz con si go mes mo e com a 
na tu re za que o cir cun da. Aju dem-nos a de fen dê-la e a 
pre ser vá-la, pa ran do com o des ma ta men to e pro mo -
ven do a re ci cla gem. Cri em es pa ços ver des na ci da de
onde to dos pos sa mos nos en con trar. 

De mos aten ção aos ido sos, por que eles dão
uma pre ci o sa con tri bu i ção à so ci e da de com sua ex -
pe riên cia e sa be do ria. 

Con si de re mos a ciên cia e a tec no lo gia não fi na -
li za das em si mes mas, mas a ser vi ço do ho mem, sem 
ma ni pu lar a vida hu ma na, fa vo re cen do tam bém a
pes qui sa de fon tes de ener gia al ter na ti vas à ener gia
nu cle ar. 

A paz co me ça no co ra ção de cada ho mem. Gos -
ta ría mos que nas es co las fos sem evi den ci a dos va lo -
res como o co nhe ci men to e o res pe i to das ou ras cul -
tu ras e re li giões e que nos pro gra mas es co la res fos se 
in se ri da a edu ca ção para a paz. 

Qu e re mos que a glo ba li za ção para a qual o
mun do todo ca mi nha, não seja so men te ba se a da no
as pec to fi nan ce i ro e eco nô mi co, mas na co mu nhão
en tre as cul tu ras e as re li giões de modo que to dos os
ho mens ser tor nem uma só fa mí lia. 

Pe di mos que os me i os de co mu ni ca ção so ci al
di fun dam o po si ti vo que exis te no mun do, que dêem
uma in for ma ção ob je ti va e que nos fa çam co nhe cer
as si tu a ções di fí ce is dos di ver sos pa í ses para ser mos 
mais so li dá ri os. Pro í bam as trans mis sões de ima gens 
vi o len tas que não res pe i tam a dig ni da de do ho mem
ou o va lor do seu cor po, pa ran do com a pro du ção de
jo gos e de de se nhos ani ma dos que in ci tam a vi o lên -
cia. Pro í bam os si tes da Inter net que po dem, de qual -
quer modo, pre ju di car a nós, ado les cen tes.

Nós já co me ça mos a cons tru ir a paz. Sa be mos,
po rém, que para al can çar esse ob je ti vo pre ci sa mos de
vo cês. Por isso pe di mos a sua aju da, es pe ci al men te lá
onde nós ado les cen tes não po de mos che gar. To dos os
dias re za mos para al can çar esse ob je ti vo, com a cer te -
za de que re ce be re mos uma aju da do Céu para re a li zar
um mun do novo e mais uni do onde to dos os ho mens da 
ter ra pos sam vi ver fe li zes e como ir mãos.“

Assi nam os par ti ci pan tes da Pri me i ra Con fe rên -
cia Ju ve nil para o Fu tu ro.

Srªs e Srs. Se na do res, de se jo di zer que fi quei
de ve ras im pres si o na do com es ses jo vens que es ti ve -
ram no ga bi ne te da Se gun da Vi ce-Presidência. Eram
mais de 40 jo vens que le va ram a sua men sa gem,
can ta ram mú si ca e so nha ram com esse mun do me -

lhor. E so nhar, como dis se o Se na dor Jef fer son Pé -
res, faz par te da nos sa vida. Esses jo vens so nham
com um mun do me lhor e de se jam um mun do de paz e 
fra ter ni da de. Per ten cem a na ções tre men da men te di -
fe ren tes e que têm in clu si ve re li giões to tal men te di fe -
ren tes. No en tan to, pu de ram con fra ter ni zar, dis cu tir,
pen sar e re fle tir so bre um mun do me lhor. E, na que le
mo men to, fiz uma afir ma ção a es ses jo vens: o mun do
com que so nham de pen de evi den te men te do sa ber e
do co nhe ci men to das pes so as.

La men ta vel men te, gran de par te dos ha bi tan tes
do nos so Pla ne ta não tem aces so à in for ma ção nem
ao co nhe ci men to. No de ses pe ro e na bus ca de uma
al ter na ti va, ace i tam a pri me i ra ori en ta ção que re ce -
bem sem re fle tir ou sem ques ti o ná-la. Às ve zes, as
cren ças e os en ten di men tos er ra dos da vida e da
exis tên cia le vam a con fli tos. É o que ve mos em Isra el,
na Pa les ti na, na Áfri ca do Sul e na Co lôm bia.

Dis se a es ses jo vens que, em toda a his tó ria da
hu ma ni da de, fo ram os lí de res que con du zi ram os po -
vos. Esses lí de res, na ver da de, até hoje, nun ca con -
se gui ram le var os po vos a al can çar o ob je ti vo com
que eles so nham: a fra ter ni da de, o amor, a so li da ri e -
da de, a par ce ria e a par ti lha. Não con se gui ram, por -
que a ma i o ria des ses lí de res se ima gi nam au -
to-iluminados e ca pa zes de con du zir o povo.

O ca mi nho para a re a li za ção des se so nho é o
aces so de to dos ao co nhe ci men to, é a con quis ta da ver -
da de i ra de mo cra cia, que sig ni fi ca res pe i tar a von ta de
da ma i o ria. De mo cra cia só se con quis ta com co nhe ci -
men to. Por isso, to dos de ve mos in ves tir no co nhe ci men -
to da hu ma ni da de. De ve mos dar a todo ser hu ma no
opor tu ni da de de aces so à in for ma ção e à edu ca ção,
pois quan to mais co nhe ci men to tem uma so ci e da de
mais jus ta ela é. Ensi nan do o povo a ques ti o nar as ori -
en ta ções que re ce be de lí de res po lí ti cos ou, mu i tas ve -
zes, de lí de res re li gi o sos, cons tru i re mos uma so ci e da de 
me lhor, um mun do em que re i ne a paz, tão de se ja da
por essa ju ven tu de que en tu si as ti ca men te pro vou que a 
uni da de é pos sí vel mes mo en tre na ções ini mi gas, mes -
mo en tre na ções ri va is, mes mo en tre na ções com re li -
giões com ple ta men te di fe ren tes. Esses jo vens se uni -
ram ten do em vis ta um ob je ti vo co mum. Espe ro que te -
nham su ces so. De nos sa par te, como po lí ti co e re pre -
sen tan te de nos so Esta do no Se na do Fe de ral, es ta mos
pron tos a dar-lhes todo o nos so apo io e a di fun dir a fi lo -
so fia dos Fo co la res no Bra sil e no mun do.

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

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel.

S. Exª dis põe de oito mi nu tos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. 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, to dos os
anos, quan do há ne ces si da de de con vo ca ção ex tra -
or di ná ria do Con gres so Na ci o nal, a his tó ria se re pe te: 
in sa tis fa ção da opi nião pú bli ca e crí ti cas pe sa das da
mí dia quan to aos gas tos ex tras com que o Go ver no,
por lei, é obri ga do a ar car. Insa tis fa ção e crí ti cas que
têm cer ta ra zão de ser, em bo ra a re a li za ção des sas
ses sões te nha como ob je ti vo aten der ne ces si da des
do Exe cu ti vo. No en tan to – quan to a isso não há dú vi -
das –, o des gas te é do Par la men to.

Como dis se, esse des con ten ta men to sa zo nal
não é de todo des pro po si ta do. Com pa ra dos ao tra ba -
lha dor co mum, os Par la men ta res têm um ren di men to
con si de rá vel e tor na-se ab so lu ta men te inex pli cá vel o
re ce bi men to de uma quan tia ex tra por tão pou co tem -
po de tra ba lho.

Há ou tro pon to di fí cil de ser com pre en di do pela
opi nião pú bli ca, di re ta men te li ga do a essa ques tão,
que traz me nos des gas te por que me nos ex plo ra do
pela im pren sa. Re fi ro-me ao lon go re ces so par la men -
tar: no ven ta e dois dias por ano, mais de três me ses, o 
tri plo a que um tra ba lha dor co mum tem di re i to.

É cla ro que a ati vi da de po lí ti ca pos sui pe cu li a ri -
da des que a di fe ren ci am da ro ti na de um tra ba lha dor
co mum. Mes mo as sim, o nos so pe río do de fé ri as é
lon go de ma is, prin ci pal men te se le var mos em con si -
de ra ção que as ses sões de li be ra ti vas só ocor rem três 
ve zes por se ma na, de ter ça a quin ta-feira.

Ve nho a essa tri bu na hoje para apre sen tar ao Ple -
ná rio uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que re -
duz o re ces so par la men tar a trin ta dias por ano. Assim,
o Con gres so co me ça ria a fun ci o nar no dia 15 de ja ne i ro
e en cer ra ria seus tra ba lhos em 15 de de zem bro.

Tra ta-se de um pro je to que car re ga con si go pelo
me nos dois ar gu men tos que jus ti fi cam sua apro va ção.

Em pri me i ro lu gar, eli mi na ría mos algo que a so -
ci e da de con si de ra um pri vi lé gio ina ce i tá vel, ou seja,
as fé ri as mais lon gas de to das as ca te go ri as de tra ba -
lha do res do País. Esta be le ce ría mos ra di cal igual da de 
com os tra ba lha do res bra si le i ros, en ter ran do, de uma
vez por to das, as ale ga ções de ser mos de ten to res de
um pri vi lé gio.

O se gun do ar gu men to está li ga do jus ta men te
às con vo ca ções ex tra or di ná ri as. Com o re ces so de
ape nas trin ta dias, pra ti ca men te de i xa ria de exis tir a

ne ces si da de de o Con gres so Na ci o nal re u nir-se no
pe río do de fé ri as ou de re ces so. Isso re sul ta ria em
eco no mia para os co fres pú bli cos, uma vez que não
ha ve ria as des pe sas hoje exis ten tes.

Con ti nu a men te, te mos de fen di do nes te ple ná rio 
re for mas e ajus tes que trans for mem o Bra sil em um
país me lhor, mais jus to e sem pri vi lé gi os. E de vem
par tir da qui as pro po si ções nes se sen ti do. Cabe a nós 
a ini ci a ti va do exem plo.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con -
ce do, com mu i to pra zer, o apar te a V. Exª.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª tem
toda ra zão no seu pro nun ci a men to e na sua pro pos ta. 
V. Exª é co e ren te, mas eu di ria que esse não é, va mos 
di zer as sim, o mo de lo dos pa í ses mais de sen vol vi -
dos, do mun do mais jus to, por que gran de par te dos
Par la men tos se re ú ne du ran te mu i to pou co tem po.
Tal vez se jam pa í ses mais es ta bi li za dos, com leis
mais se di men ta das. Assim, o Par la men to tra ba lha
me nos, e, evi den te men te, os con gres sis tas ga nham
me nos tam bém. Na Eu ro pa, na qua se to ta li da de das
Câ ma ras Mu ni ci pa is, o ve re a dor não tem sa lá rio. Ele
fis ca li za o pre fe i to da ci da de, mas nada ga nha. Con -
cor do com a pro pos ta de V. Exª, con si de ran do que
nos so País ain da está em for ma ção po lí ti ca e o povo
está co me çan do a com pre en der todo esse jogo de
po der. Em nos so País exis tem mu i tas in jus ti ças, mu i -
tas de si gual da des, mu i to atra so po lí ti co. Pen so que
ele se adap ta à nos sa si tu a ção atu al. Di ria que é se -
me lhan te àque la lei que apro va mos, a qual pro i bia o
uso de bom ba ele trô ni ca para abas te ci men to de com -
bus tí vel. Por quê? Esta mos im ple men tan do um atra -
so, por que pre ci sa mos de fen der o em pre go. Embo ra
fos se mu i to im por tan te a bom ba que pos si bi li ta va que 
o con su mi dor mes mo abas te ces se o seu car ro, tor -
nan do des ne ces sá ria a pre sen ça de um em pre ga do
para isso. Mas não é só esse fato que vai pre ju di car as 
ses sões ex tra or di ná ri as e o de ba te so bre con vo ca -
ção, sa lá rio ex tra etc. Con co mi tan te men te com o que
V. Exª pro põe, pre ci sa mos aca bar com essa for ma de
me di da pro vi só ria que exis te em nos so País. Isso é
uma in de cên cia, isso é uma ex cres cên cia. No mun do
in te i ro, não exis te algo como o que acon te ce no Bra sil. 
Qu e re mos es ta be le cer re gras, e o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que não quer de i xar. Está im pon do ao
Con gres so a sua von ta de, para não de i xar que se es -
ta be le çam es sas re gras para as me di das pro vi só ri as.
O que re sol ve ria de fato se ria es ta be le cer que a me di -
da pro vi só ria va les se por cem ou ses sen ta dias, pois,
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de uma for ma ou de ou tra, não ha ve ria con vo ca ções
des ne ces sá ri as e os re cur sos pa gos aos par la men ta -
res. Mu i to obri ga do.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Incor -
po ro o apar te de V. Exª, di zen do que tudo que não é
mo ral há de ser eli mi na do da vida do País. Enten do
que te mos to das as sex tas-feiras, sá ba dos e do min -
gos para vi si tar nos sas ba ses. As ses sões de li be ra ti -
vas são de ter ça a quin ta-feira. Não se jus ti fi ca, pois,
um re ces so par la men tar de no ven ta dias. Qu an do
che guei à Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de Go -
iás, o re ces so era de cen to e vin te dias. Entrei com
essa mes ma pro pos ta e con se gui mos di mi nu ir subs -
tan ci al men te o re ces so. O Bra sil ne ces si ta de ve lo ci -
da de, e há mu i tas leis e pro pos tas de emen da cons ti -
tu ci o nal tra mi tan do len ta men te. O País es pe ra por de -
fi ni ções que não ocor rem. Se con ti nu ar mos com o re -
ces so de no ven ta dias, as de ci sões con ti nu a rão em -
per ra das. Acre di to que, a par tir do mo men to em que
es ti ver mos mais pre sen tes aqui, onze me ses por ano, 
tais me di das na tu ral men te se rão dis cu ti das, vo ta das,
e pro pi ci a re mos mais ve lo ci da de ao País.

Mi nha pro pos ta não pos sui cu nho de ma gó gi co,
pois toda a mi nha tra je tó ria po lí ti ca foi no sen ti do da
de fe sa da mo ra li da de pú bli ca. Tan to é ver da de que já
re cu sei duas apo sen ta do ri as: uma de De pu ta do Esta -
du al e uma de ex-Governador do Esta do de Go iás. A
esse pro pó si to, tive que in gres sar com uma ação na 9ª
Vara da Jus ti ça Fe de ral, em Bra sí lia, para não re ce ber
a apo sen ta do ria de De pu ta do Fe de ral, por que eu exer -
cia um man da to de De pu ta do Esta du al e po dia acu mu -
lar a apo sen ta do ria na Câ ma ra Fe de ral. Assim, in gres -
sei na Jus ti ça con tra, e, ain da mais, não pa guei a apo -
sen ta do ria dos ex-Governadores de Go iás du ran te todo 
o meu man da to de Go ver na dor na que le Esta do. O Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, à épo ca, ame a çou in clu si ve in -
ter vir no Estado e me ti rar do Go ver no caso eu não pa -
gas se a apo sen ta do ria dos ex-Governadores mi li o ná -
ri os de Go iás. Não pa guei e dis se ao Su pre mo que po -
de ria in ter vir, mas eu não pa ga ria por con si de rar aque -
la apo sen ta do ria imo ral num país onde tan ta gen te
pas sa fome, num país de tan ta mi sé ria, num país sem
mo ra dia para a gran de par te da sua po pu la ção.

Da mes ma for ma, apre sen to esta pro pos ta, ain -
da por que toda a mi nha vida pú bli ca foi mar ca da pela
co e rên cia, haja vis ta a emen da cons ti tu ci o nal que
apre sen tei para re du zir o pró prio man da to de Se na -
dor de oito para qua tro anos – para mim, um ou tro pri -
vi lé gio in de vi do. Se do Ve re a dor ao Pre si den te da Re -
pú bli ca o man da to é de qua tro anos, por que só o Se -
na dor tem que ter o man da to de oito anos? Então, te -
mos que cor ri gir es sas dis tor ções no Bra sil, por que,
do con trá rio, este País con ti nu a rá como está: um país

sub de sen vol vi do, um país de mu i tos com fome, de mi -
se rá ve is; um país re al men te sem pers pec ti vas para o
fu tu ro.

É den tro des se es pí ri to que co me ço hoje a co lher 
as as si na tu ras ne ces sá ri as para a apre sen ta ção des ta 
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, para a qual con to
com o apo io dos meus Pa res. Esta re mos fa zen do jus ti -
ça e ti ran do dos om bros do Con gres so Na ci o nal o
ônus de um des gas te des ne ces sá rio e in jus ti fi cá vel.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Não

há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos,

Re nan Ca lhe i ros e Car los Pa tro cí nio en vi a ram dis cur -
sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis -
pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, no ano
pas sa do trou xe a co nhe ci men to des ta Casa a re a li za -
ção, lo ca da no Esta do do To can tins, do fil me ”No Co -
ra ção dos De u ses“, do Di re tor Ge ral do Mo ra es.

Aque le fil me re ve lou ao Bra sil não ape nas uma
his tó ria mís ti ca, que sou be li gar o ima gi ná rio po pu lar
à his tó ria dos 500 anos do Bra sil, mas so bre tu do re -
ve lou a ima gem de um es ta do rico de pa i sa gens na tu -
ra is, rios, ca cho e i ras, du nas de are ia, flo res tas, e mu i -
ta luz, sob um céu che io de co res, de acor do com o
pas sar do dia, ou as es ta ções do ano, en fim tudo
aqui lo que a arte ci ne ma to grá fi ca ne ces si ta para lo -
ca ção da ação ci ne ma to grá fi ca.

So ma-se, ain da, Sr. Pre si den te, a di ver si da de e
a ri que za das cul tu ras que une às tra di ções in dí ge -
nas, afri ca na e ca bo cla, as mais va ri a das cul tu ras do
Nor te, Nor des te e Cen tro-Sul do país, com pon do um
rico ca le i dos có pio da iden ti da de na ci o nal. 

No bres Se na do res, é ne ces sá rio des ta car o
apo io pos sí vel que tem sido dado pelo Go ver no do
Esta do, pre fe i tu ras e em pre sas di ver sas, que não têm 
me di do es for ços para vi a bi li zar os pro je tos ci ne ma to -
grá fi cos, lo ca dos no To can tins, re ve lan do toda essa
nova e rica re a li da de, ain da tão des co nhe ci da do Bra -
sil e do mun do. 

Faço es sas con si de ra ções, Sr. Pre si den te, face a
vi si ta que fez ao meu Esta do o ci ne as ta Cacá Di e ges,
Di re tor de su ces sos como Ti e ta do Agres te, Xica da Sil -
va, Qu i lom bo e ain da, re cen te men te, Orfeu, que ob te ve
in ten sa re per cus são in ter na ci o nal. A vi si ta do ci ne as ta
teve como ob je ti vo ob ter apo io para a lo ca ção de cer ca
de 50% das ce nas de seu pró xi mo fil me Deus é Bra si -
le i ro, ba se a do num con to de João Ubal do Ri be i ro, in ti -
tu la do ”O San to que não acre di ta va em Deus“.
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O ci ne as ta vol tou en tu si as ma do com a vi si ta,
não ape nas pela re cep ção que teve jun to às au to ri da -
de lo ca is, den tre as qua is o Go ver na dor Si que i ra
Cam pos e a Se cre tá ria de Cul tu ra Ká tia Ro cha, que o
fi ze ram ”sen tir-se em casa“, como de cla rou, mas so -
bre tu do pe las ex cep ci o na is con di ções de pa i sa gem
en con tra das para re a li za ção do pro je to.

”Fi quei en can ta do por que era exa ta men te o que 
es ta va pro cu ran do como pa i sa gem, com ca cho e i ras,
du nas e ou tros atra ti vos“, de cla rou, acres cen tan do
que o To can tins tem ain da inú me ras van ta gens so bre
ou tras lo ca ções: ”é um lu gar iné di to“, acres cen tou en -
tu si as ma do.

De ou tro lado, Sr. Pre si den te, va lho-me des ta
opor tu ni da de para re a fir mar o ne ces sá rio apo io a ser
dado pelo Go ver no ao de sen vol vi men to da in dús tria
ci ne ma to grá fi ca na ci o nal, não só pelo que ela pode
re pre sen tar como ge ra ção de ri que za, ren da, e am pli -
a ção de opor tu ni da des de tra ba lho, mas como afir -
ma ção da cul tu ra e da iden ti da de na ci o nal, nes ta era
da glo ba li za ção onde as cul tu ras na ci o na is, re gi o na is
e lo ca is ten dem a ser ar ra sa das pelo rolo com pres sor
das cul tu ras – ou pela ne ga ção da cul tu ra – dos de -
ten to res dos me i os tec no ló gi cos, que os usam em fa -
vor de seus in te res ses ime di a tos, sem olhar con se -
qüên ci as ou re sul ta dos de ma i or pra zo.

Nes se sen ti do, o apo io ne ces sá rio não se es go -
ta em apo i ar a pro du ção ci ne ma to grá fi ca na ci o nal,
mas, de um modo mu i to es pe ci al, deve abran ger a di -
vul ga ção e os sis te mas de dis tri bu i ção, do mi na dos
em mais de 90% pela in dús tria ci ne ma to grá fi ca es -
tran ge i ra, so bre tu do ame ri ca na.

Face a esse rolo com pres sor, ar ris co-me a di zer
que a cri se do ci ne ma bra si le i ro não está tan to na pro -
du ção, cuja qua li da de é re co nhe ci da na ci o nal e in ter -
na ci o nal men te – vale lem brar os cons tan tes prê mi os
con fe ri dos a fil mes, di re to res e ato res na ci o na is, mas
sim no mo no pó lio da di fu são e da dis tri bu i ção exer ci -
do pela in dús tria es tran ge i ra, que es tran gu la e as fi xia
a in dús tria na ci o nal.

Assim, faço meu ape lo di ri gi do ao Gru po Exe cu ti -
vo que, jun to ao Mi nis té rio da Cul tu ra, es tu da a ques -
tão de me ca nis mos de apo io ao ci ne ma na ci o nal, bem
como à Sub co mis são de Ci ne ma, jun to à Co mis são de 
Edu ca ção des ta Casa, para que es ses me ca nis mos,
alem do apo io à pro du ção, con tem plem tam bém o
apo io à di fu são e à dis tri bu i ção da pro du ção na ci o nal.

Nes se con tex to, os fa tos a que me re fe ri no iní cio
des te pro nun ci a men to po dem, sem dú vi da, se cons ti tu ir 
na con tri bu i ção do meu Esta do do To can tins em fa vor
da cul tu ra, da arte e da in dús tria do ci ne ma na ci o nal. 

Mu i to obri ga do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, no úl ti mo dia 25, a
Uni ver si da de Fe de ral de Ala go as – UFAL – com ple -
tou 40 anos de exis tên cia. Fru to de uma le gí ti ma pres -
são da so ci e da de Ala go a na, o Pre si den te Jus ce li no
Ku bits chek as si nou o ato de cri a ção da UFAL, em
1961.

Nes tas qua tro dé ca das, o per fil do Esta do mo di -
fi cou-se ce le re men te. A ima gem da pro vín cia, seu
aro ma ru ral, já se per deu no tem po, dan do lu gar a um
Esta do que, ape sar das ad ver si da des, vem de mons -
tran do seu vi gor e sua po ten ci a li da de.

A UFAL, bem como os ou tros pó los aca dê mi cos
bra si le i ros, sou be re sis tir as mais ás pe ras con tra ri e -
da des dos anos de chum bo. Vá ri os fo ram os no mes
res pon sá ve is pela cri a ção e pelo pul sar da Uni ver si -
da de Fe de ral de Ala go as: Me de i ros Neto, Aris tó te les
Si mões, Mil ton Fer re i ra, Pa dre Teó fa nes de Bar ros,
Eve ral do Cas tro, Jay me de Alta vi la, o Dou tor Ib Gat to
Fal cão, o Pro fes sor Dou glas Aprat to Te nó rio, cuja re -
fle xão so bre o pa pel da Uni ver si da de de ve ria ser lida
por to dos – e para isso peço sua trans cri ção nos Ana -
is do Se na do Fe de ral, e tan tos ou tros que lu ta ram
para man ter de pé essa va lo ro sa ins ti tu i ção ala go a na.

Enga nam-se aque les cujo ju í zos apres sa dos
ates tam um dis tan ci a men to en tre a vida aca dê mi ca e
a so ci e da de nos dias de hoje. O cor po dis cen te, o do -
cen te, os va lo ro sos ser vi do res es tão sem pre em sin -
to nia com o co ti di a no, ob ser van do, pro ces san do e in -
di can do as me lho res pers pec ti vas para o país.

Se a Uni ver si da de não vai além nos se to res so -
ci al, eco nô mi co, cul tu ral, fi lo só fi co e po lí ti co, de ve mos 
exa mi nar es tas li mi ta ções den tro da di fí cil re a li da de
eco nô mi co-financeira das ins ti tu i ções pú bli cas bra si -
le i ras de en si no, li mi ta ções es tas que pre ci sam ser re -
sol vi das.

Mes mo den tro da ad ver si da de, das li mi ta ções,
seu cor po aca dê mi co está a pen sar e re pen sar o
mun do per ma nen te men te. Afi nal, é o co nhe ci men to
ali a do ao ar ro jo que cria con di ções para ino var mos e
cres cer mos em to das as áre as.

De ve mos sem pre ter a aca de mia como uma re -
fe rên cia, uma usi na ge ra do ra de no vas idéi as, so lu -
ções iné di tas e in di ca do ra do me lhor por vir. E de ve -
mos sem pre pre ser var as uni ver si da des pú bli cas,
que, no Bra sil, ain da é um dos pou cos ca mi nhos da
mo bi li da de so ci al.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR RENAN CALHEIROS EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a con so li da ção do
Esta do de To can tins, como a nova fron te i ra agrí co la
do País, é hoje uma re a li da de ir re cu sá vel. No sen ti do
de man ter essa hon ro sa po si ção, o Go ver no Esta du -
al, por sua Se cre ta ria de Agri cul tu ra e pelo Gru po
Exe cu ti vo de Re cur sos Hí dri cos – GERH, vem dan do
pri o ri da de aos in ves ti men tos em in fra-estrutura e em
no vas tec no lo gi as, de for ma a ga ran tir con di ções pro -
pí ci as à pro du ção em lar ga es ca la.

Com isso, e com a far ta dis po ni bi li da de de re -
cur sos hí dri cos e de am bi en te fa vo rá vel de solo e
cli ma, cri am-se as con di ções ide a is para o ma i or
cres ci men to da agri cul tu ra ir ri ga da.

Exem plo dis so, o Pro je to Ja va és, que se des ta -
ca en tre os pro gra mas em an da men to ou em fase
de im plan ta ção, dis põe de uma área bru ta de 750
mil hec ta res de vár ze as, dos qua is cer ca de 500 mil
são ava li a dos como os de se já ve is para o apro ve i ta -
men to hi dro a grí co la; vale di zer, são con si de ra dos
como ide a is para o cul ti vo de duas sa fras anu a is de
ar roz ir ri ga do, soja, mi lho, fe i jão, gi ras sol, al go dão,
to ma te in dus tri al e fru tas.

Estu dos da Se cre ta ria de Agri cul tu ra con si de -
ram que o Pro je to ob je ti va tor nar viá vel o uso ade -
qua do dos re cur sos re gi o na is, so bre tu do quan to
ao múl ti plo pro ve i to do po ten ci al hí dri co, des sa
for ma pos si bi li tan do o de sen vol vi men to ener gé ti co 
e o fo men to à agri cul tu ra, com pre en den do as áre -
as de in fluên cia al can ça das dos Mu ni cí pi os de
Ara gua çu, San do lân dia, Cris ta lân dia, Du e ré, For -
mo so do Ara gua ia, Pa ra í so, Pium e La goa da Con -
fu são.

Assim, toda a re gião será trans for ma da num
im por tan te pólo de pro du ção agrí co la, no ta da men te
de grãos, pos si bi li tan do a ab sor ção da mão-de-obra
dis po ní vel, a ele va ção do ní vel de ren da re gi o nal e o 
cres ci men to da pro du ção ru ral.

Na fase pi o ne i ra, o pro je to pre vê a im plan ta ção 
de uma área ex pe ri men tal, des ti na da à re a li za ção
de pes qui sas, com o fim de pro por so lu ções para
pro ble mas es pe cí fi cos, tais como o de se le ção de
cul tu ras adap tá ve is, ti pos de ar roz, uso de tec no lo -
gia ade qua da e mo da li da des de ma ne jo de solo e
de água.

Para a Se cre ta ria Exe cu ti va do Gru po Exe cu ti -
vo de Re cur sos Hí dri cos, essa pro vi dên cia de cor re
das li mi ta ções im pos tas pela inun da ção pe rió di ca,

no pe río do chu vo so, e pelo dé fi cit hí dri co acen tu a do, 
na épo ca da seca.

Os téc ni cos do Gru po es tão en car re ga dos do
acom pa nha men to da ela bo ra ção dos sub pro je tos e
do ge ren ci a men to dos re cur sos hí dri cos, quan to à ir -
ri ga ção e dre na gem do rio Ja va és e de seus aflu en -
tes.

Esse tra ba lho en vol ve as eta pas de abas te ci -
men to dos se to res pro du ti vos e da cons tru ção de in -
fra-estrutura de sis te ma ti za ção nas áre as de bar ra -
gens, en tre as qua is es tão pro je ta das as de Ri o zi -
nho, Pium, Du e ré, For mo so, Uru bu e Xa van te, as
duas úl ti mas com exe cu ção pre vis ta para o cor ren te
ano.

O mes mo pla no de ação deve ser apli ca do no
ex tre mo nor te do Esta do, na re gião do Bico do Pa -
pa ga io, em uma área pró xi ma da con fluên cia dos
rios Ara gua ia e To can tins, com a im plan ta ção do
Pro gra ma de De sen vol vi men to Re gi o nal Inte gra do
da Re gião do Bico do Pa pa ga io.

Nes se caso, para a uti li za ção ra ci o nal dos re -
cur sos hí dri cos, es tão pre vis tas a vi a bi li za ção do
trans por te hi dro viá rio, a in ter li gação in ter mo dal
com a Fer ro via Nor te-Sul e a im plan ta ção de in -
fra-estrutura bá si ca de sis te ma de ir ri ga ção,
abran gen do uma área de 380 mil hec ta res. Ha ve -
rá, ain da, am plo apro ve i ta men to de ati vi da des nas 
áre as de pis ci cul tu ra, re cre a ção, la zer e geração
de ener gia.

Para a Se cre ta ria de Agri cul tu ra e seu Gru po
Exe cu ti vo de Recur sos Hí dri cos, o Pro je to con ta in -
tro du zir no vos mo de los de ex plo ra ção agrí co la, fun -
da men ta dos no uso da ir ri ga ção, o que vem ga ran -
tir a pro du ção e o au mento da pro du ti vi da de, me di -
an te a es co lha de cul ti vos de ma i or im por tân cia eco -
nô mi ca.

De se ja-se ex pan dir a fru ti cul tu ra, a ser su ple -
men ta da, nos pe río dos de dé fi cits hí dri cos, pelo sis -
te ma de ir ri ga ção lo ca li za da e pelo in cen ti vo à im -
plan ta ção de agro in dús tri as, e apo i a da pelo pro gra -
ma de ele tri fi ca ção ru ral do Go ver no do Esta do e
pelo sis te ma mul ti mo dal de trans por te.

Aqui, a área al can ça da pelo Pro je to en vol ve os 
Mu ni cí pi os de Ara gua tins, Espe ran ti na, Bu ri ti, São
Ben to, Ca cho e i ri nha, Au gus ti nó po lis, São Se bas tião, 
Car ras co Bo ni to, Sam pa io, Pra ia Nor te, Xam bi oá,
Ana nás e Ri a chi nho.
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Já o Sub-Projeto Sam pa io, em fase de ela bo -
ra ção de suas di re tri zes bá si cas, com pre en de o
apro ve i ta men to de áre as si tu a das na ver ten te do rio
To can tins, des de o Mu ni cí pio de Ita gua tins até as ci -
da des de Sam pa io e de São Se bas tião, onde são
en con tra das áre as pla nas fa vo rá ve is para a pro du -
ção de grãos, so bre tu do para o cul ti vo do ar roz ir ri -
ga do.

A pro pó si to, re la tó rio di vul ga do pela Ga ze ta
Mer can til, sob o tí tu lo Dos siê To can tins, nova fron -
te i ra, ates ta que o ar roz é o prin ci pal pro du to da
agri cul tu ra to can ti nen se, se gui do da soja e do mi lho, 
com área de plan tio e co lhe i tas se me lhan tes. A cul -
tu ra de fe i jão, ba si ca men te vol ta da para a sub sis tên -
cia, tem pou ca re pre sen ta ti vi da de, não pas san do de 
1,5 mil to ne la das, em duas sa fras anu a is.

Nú me ros do Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e
Esta tís ti ca – IBGE, con fir mam que a cul tu ra de ar roz 
ocu pou apro xi ma da men te 168 mil hec ta res, no ano
pas sa do, es pe ran do-se uma co lhe i ta su pe ri or a 450
mil to ne la das, nas sa fras se guin tes, uma vez que os 
nú me ros ten dem a cres cer, em con se qüên cia do
avan ço da ir ri ga ção, que é uma ga ran tia de alta pro -
du ti vi da de.

Tam bém, a exis tên cia de em pre en di men tos no
To can tins, que ul tra pas sam a mé dia do Esta do,
como a Fa zen da Pra ia Alta, no Mu ni cí pio de La goa
da Con fu são, que con se guiu em mé dia 4.980 qui los
por hec ta re, e como a Com pa nhia Bra si le i ra de
Agro pe cuá ria – Co bra pe, no Mu ni cí pio de For mo so
do Ara gua ia, que co lheu a mé dia de 5.580 qui los
por hec ta re.

Qu an to à soja, des ta ca-se a re gião agrí co la de 
Pe dro Afon so, Mu ni cí pio si tu a do na ba cia do rio To -
can tins, no nor des te do Esta do, onde 40 mil hec ta -
res de ter ras fo ram di vi di dos em áre as de pre ser va -
ção am bi en tal e de pro du ção. Há 2 anos, os pro du -
to res con se gui am co lher 50 sa cas por hec ta re, bas -
tan te su pe ri or à mé dia na ci o nal de 30 sa cas por
hec ta re.

No Esta do, são áre as im por tan tes de cul ti vo
de soja as si tu a das em Ta gua tin ga, nos li mi tes com 
a Ba hia, e Cam pos Lin dos, na di vi sa com o
Maranhão.

Até o ano pas sa do, com o Pro de cer III, fo ram
be ne fi ci a dos 40 co lo nos, fi li a dos à Co o pe ra ti va Agrí -

co la de Pe dro Afon so – COAPA, que ocu pam uma
área to tal de 40 mil hec ta res, apro ve i ta da para o cul -
ti vo agrí co la. As cul tu ras de sen vol vi das são as de
soja, mi lho, ar roz de se que i ro e caju, pre ven do-se
uma pro du ção anu al des ses pro du tos su pe ri or a 80
mil to ne la das.

Iden ti fi ca, fi nal men te, que a pe cuá ria to can ti -
nen se é de sen vol vi da e des fru ta de fa to res na tu ra is
como o cli ma quen te e úmi do, que fa vo re ce o cres ci -
men to das pas ta gens e o au men to de peso dos ani -
ma is. O re ba nho do Esta do, de cer ca de 5,5 mi lhões 
de ca be ças, é o se gun do ma i or da Re gião Nor te do
Bra sil.

Além dis so, as pers pec ti vas do se tor in di cam
cres ci men to ace le ra do do To can tins. De acor do com 
o Cen tro de Infor ma ção da Ga ze ta Mer can til, os in -
ves ti men tos pro gra ma dos para o Esta do, até o ano
2003, so mam 3,6 bi lhões de re a is.

A ma i or par te des ses re cur sos, um to tal de 2,9 
bi lhões de re a is, está di re ci o na da para o se tor de
ser vi ços pú bli cos, com pro je tos ban ca dos pe los Go -
ver nos Fe de ral e Esta du al, es pe ci al men te na área
de es tra das, ener gia, água e sis te ma de te le co mu ni -
ca ções. Ou tros 764 mi lhões de re a is cons ti tu em in -
ves ti men tos pri va dos, na ca pi tal e no in te ri or.

Con clu í mos, Sr. Pre si den te, esta bre ve in ter -
ven ção, con sig nan do que todo esse es for ço dá bem
a me di da dos tra ba lhos que vêm sen do de sen vol vi -
dos pelo Go ver no do nos so Esta do, tam bém na área 
da agri cul tu ra, re pre sen ta ti vos da pri o ri da de as su mi -
da quan to à con so li da ção eco nô mi ca do To can tins,
e do for te em pe nho com que lá se pro cu ra con tri bu -
ir, de for ma cada vez mais re le van te, para o de sen -
vol vi men to do País. 

Era o que tí nha mos a di zer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Nada 
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Com pa re ce ram os se guin tes Srs. Se na do res:
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 34 mi nu tos.)

        

ATA DA 163ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2000

(Pu bli ca da no DSF de 29 de no vem bro de 2000)

RETIFICAÇÃO

No Su má rio da Ata, à pá gi na nº 23023, 1ª co -
lu na, no item 1.2.2, re fe ren te à le i tu ra de Pa re ce -
res.

Onde se lê:
Nº 1.147, de 2000, da Co mis são de Cons ti tu i -

ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº 237,
de 2000, do Pre si den te da Re pú bli ca, sub me ten do à

apro va ção do Se na do Fe de ral, o nome do Se nhor Se -
bas tião de Oli ve i ra Cas tro Fi lho, para exer cer o car go
de De sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça.

Le ia-se:
Nº 1.147, de 2000, da Co mis são de Cons ti tu i -

ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº 237,
de 2000, do Pre si den te da Re pú bli ca, sub me ten do à
apro va ção do Se na do Fe de ral, o nome do Se nhor Se -
bas tião de Oli ve i ra Cas tro Fi lho, para com por o Su pe -
ri or Tri bu nal de Jus ti ça – STJ, na vaga des ti na da a
De sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça.

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

6-2-2000
Ter ça-feira

14:30 – Ses são não de li be ra ti va do Se na do Fe de ral
18:30 – Ses são Con jun ta do Con gres so Na ci o nal
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Ata da 5ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 8 de fe ve re i ro de 2001

4ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ade mir Andra de, Car los Pa tro cí nio, Na bor Jú ni or, Djal ma Bes sa

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Alva ro Dias – 
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car -
los Ma ga lhães – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do
Por to – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be -
zer ra – Car los Pa tro ci nio – Car los Wil son – Ca sil do
Mal da ner – Djal ma Bes sa – Edi son Lo bão – Edu ar -
do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia
Fer nan des – Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe -
re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân -
di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to
Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na –
Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Ja der Bar ba lho –
Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi -
nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José
Alen car – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça –
José Jor ge – José Ro ber to Arru da – Ju vên cio da
Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha –
Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz
Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves –
Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo -
re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or
– Ney Su as su na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar
Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva –
Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros –
Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião
– Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma
– Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio
Ma cha do – Tas so Ro sa do – Tião Vi a na – Val mir
Ama ral – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 79 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu
Tuma, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 86, de 2001 (nº 2.098/2000, na ori gem), de
27 de de zem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 116, de 2000 (nº 3.520/2000, 
na Casa de ori gem), que pror ro ga o pra zo para as ra -
ti fi ca ções de con ces sões e ali e na ções de ter ras fe i tas 
pe los Esta dos na fa i xa de fron te i ra e dá ou tras pro vi -
dên ci as, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.164, 
de 2000, de 27 de de zem bro de 2000.

Nº 88, de 2001 (nº 14/2001, na ori gem), de 10
de ja ne i ro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei do Se na do nº 219, de 1995-Complementar (nº
220/98-Complementar, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe
so bre o si gi lo das ope ra ções de ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei Com ple men tar nº 105, de 10 de ja ne i ro
de 2001.

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Nº 109/2001, de 31 de ja ne i ro úl ti mo, en ca mi -
nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men -
to nº 621, de 2000, do Se na dor Ade mir Andra de.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.
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PARECER

PARECER Nº 2, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça 
e Ci da da nia so bre o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 103 de 2000 (nº 3.434/97, na Casa
de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, que (Alte ra a re da ção do art. 41
da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991,
com a re da ção dada pela Lei nº 8.620, de 5
de ja ne i ro de 1993. (Esta be le cen do que a
au to ri da de ou ser vi dor pú bli co que in frin -
gir ou der ca u sa, di re ta men te, a in fra ção
da Lei Orgâ ni ca da Se gu ri da de So ci al ou
do seu re gu la men to, in ci di rá nas pe na li da -
des nela pre vis tas).

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça
I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei em tela, de au to ria do Po der
Exe cu ti vo, pro põe a al te ra ção do ar ti go 41 da Lei nº
8.212, de 1991, com a pos te ri or re da ção dada pela
Lei nº 8.620, de 5 de ja ne i ro de 1993, ten do em vis ta a
ne ces si da de de ex tir par-lhe du pla cons ti tu ci o na li da -
de, ale ga da pelo Sr. Mi nis tro da Pre vi dên cia, em sua
Expo si ção de Mo ti vos. Tra ta-se de ade quar as pe na li -
da des im pos tas à au to ri da de ou ser vi dor pú bli co que
in frin gir ou der ca u sa a in fra ção des te di plo ma le gal.

A ma té ria foi apro va da sem al te ra ções no seu
tex to ori gi nal na Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce ben do
pa re ce res da Co mis são de Se gu ri da de So ci al e Fa -
mí lia e da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da que -
la Casa, am bos pela apro va ção.

Se gun do Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis té rio da 
Pre vi dên cia, o tex to atu al da lei con tém du pla in cons -
ti tu ci o na li da de ao es ta be le cer a res pon sa bi li da de ob -
je ti va do di ri gen te de ór gão pú bli co pe las fal tas ou in -
fra ções co me ti das pelo ór gão ou por ser vi dor do pró -
prio ór gão e ao ig no rar o di re i to de de fe sa ao de ter mi -
nar a re qui si ção de pa ga men to da mul ta em fo lha de
pa ga men to, sem qual quer con tra di tó rio.

Esse fato, en tre tan to, não eli mi na a ne ces si da -
de de que um novo tex to ga ran ta ao fis cal da pre vi -
dên cia um li a me di re to, um nexo de ca u sa li da de, en -
tre a con du ta do even tu al agen te in fra tor e o fato ocor -
ri do. É pre ci so, em suma, que a lei pos sa ti pi fi car cla -
ra men te a prá ti ca de in fra ção.

A re da ção atu al do ar ti go 41 da Lei nº 8.212, de
1991, tem sus ci ta do, in clu si ve, inú me ros pro ble mas
ope ra ci o na is en tre o Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So -
ci al – INSS e os di ri gen tes de ór gãos mu ni ci pa is que

es tão fi li a dos ao sis te ma pre vi den ciá rio. O mes mo po -
de-se di zer re fe ren te men te àque les que não se en -
con tram no Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al, por
te rem cri a do re gi me pró prio de pre vi dên cia.

Não fo ram apre sen ta das emen das no âm bi to da
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça do Se na do Fe de ral.

É o re la tó rio.

II – Voto
Com pe te re gi men tal men te a esta Co mis são de

Cons ti tu i ção e Jus ti ça pro fe rir pa re cer quan to aos as -
pec tos cons ti tu ci o nal, le gal, ju rí di co e re gi men tal. A
ma té ria está elen ca da en tre as de com pe tên cia le gis -
la ti va da União, de fi ni das no art. 22 da Cons ti tu i ção
Fe de ral. Não há re pa ro tam bém quan to à le gi ti mi da de 
de ini ci a ti va do Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, am pa ra -
da pelo art. 61 da Car ta Mag na. Não está a pre sen te
pro pos ta ei va da de qual quer in cons ti tu ci o na li da de,
uma vez que ga ran te aos li ti gan tes e aos acu sa dos
em ge ral o con tra di tó rio e a am pla de fe sa em pro ces -
so ju di ci al ou ad mi nis tra ti vo, sen do ine quí vo ca sua
har mo nia com o art. 5º da Lei Ma i or, no seu in ci so LV.

A re da ção ora pro pos ta ao art. 41 da Lei nº
8.212, de 1991, que teve nova re da ção dada pela Lei
nº 8.620, de 1993, nu tre a nor ma de ma i or cla re za e
efi cá cia, to man do-a apli cá vel aos inú me ros ca sos de
in fra ção re gis tra dos no âm bi to da Pre vi dên cia So ci al
en vol ven do os ato res e agen tes ci ta dos.

Ten do em vis ta o que aci ma foi re la ta do e con si -
de ran do 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 do pre sen te Pro je to de Lei, opi no pela
sua in te gral apro va ção.

Sala das Ses sões, 7 de fe ve re i ro de 2001. –
José Agri pi no, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la tor –
Car los Be zer ra – José Edu ar do Du tra – Djal ma
Bes sa – Pe dro Si mon – Ro ber to Fre i re – Alva ro
Dias – Edu ar do Su plicy – Mo za ril do Ca val can ti –
Ra mez Te bet – Ber nar do Ca bral – Amir Lan do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
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ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

.........................................................................
LV – aos li ti gan tes, em pro ces so ju di ci al ou ad -

mi nis tra ti vo, e aos acu sa dos em ge ral são as se gu ra -
dos o con tra di tó rio e am pla de fe sa, com os me i os e
re cur sos a ela ine ren tes;

..........................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 

so bre:
I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele -

i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;

II – de sa pro pri a ção;
III – re qui si ções ci vis e mi li ta res, em caso de imi -

nen te pe ri go e em tem po de guer ra;

IV – águas, ener gia, in for má ti ca, te le co mu ni ca -
ções e ra di o di fu são;

V – ser vi ço pos tal;
VI – sis te ma mo ne tá rio e de me di das, tí tu los e

ga ran ti as dos me ta is;
VII – po lí ti ca de cré di to, câm bio, se gu ros e trans -

fe rên cia de va lo res;
VIII – co mér cio ex te ri or e in te res ta du al;

IX – di re tri zes da po lí ti ca na ci o nal de trans por -
tes;

X – re gi me dos por tos, na ve ga ção la cus tre, flu -
vi al, ma rí ti ma, aé rea e ae ro es pa ci al;

XI – trân si to e trans por te;
XII – ja zi das, mi nas, ou tros re cur sos mi ne ra is e

me ta lur gia;

XIII – na ci o na li da de, ci da da nia e na tu ra li za ção;
XIV – po pu la ções in dí ge nas;
XV – emi gra ção e imi gra ção, en tra da, ex tra di -

ção e ex pul são de es tran ge i ros;
XVI – or ga ni za ção do sis te ma na ci o nal de em -

pre go e con di ções para o exer cí cio de pro fis sões;
XVII – or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio Pú -

bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral e dos 
Ter ri tó ri os, bem como or ga ni za ção ad mi nis tra ti va
des tes;

XVIII – sis te ma es ta tís ti co, sis te ma car to grá fi co
e de ge o lo gia na ci o na is;

XIX – sis te mas de pou pan ça, cap ta ção e ga ran -
tia da pou pan ça po pu lar;

XX – sis te mas de con sór ci os e sor te i os;

XXI – nor mas ge ra is de or ga ni za ção, efe ti vos, ma -
te ri al bé li co, ga ran ti as, con vo ca ção e mo bi li za ção das
po lí ci as mi li ta res e cor pos de bom be i ros mi li ta res;

XXII – com pe tên cia da po lí cia fe de ral e das po lí -
ci as ro do viá ria e fer ro viá ria fe de ra is;

XXIII – se gu ri da de so ci al;
XXIV – di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal;
XXV – re gis tros pú bli cos;
XXVI – ati vi da des nu cle a res de qual quer na tu re za;

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

”XXVII — nor mas ge ra is de li ci ta ção e con tra -
ta ção, em to das as mo da li da des, para as ad mi nis -
tra ções pú bli cas di re tas, au tár qui cas e fun da ci o na is
da União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os,
obe de ci do o dis pos to no art. 37, XXI, e para as em -
pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco no mia mis ta,
nos ter mos do art. 173, § 1º, III;“

XXVIII – de fe sa ter ri to ri al, de fe sa ae ro es pa ci al,
de fe sa ma rí ti ma, de fe sa ci vil e mo bi li za ção na ci o nal;

XXIX – pro pa gan da co mer ci al.
Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar po de rá au to -

ri zar os Esta dos a le gis lar so bre ques tões es pe cí fi cas 
das ma té ri as re la ci o na das nes te ar ti go.

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

Sub se ção III
Das Leis

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

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

I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das;

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

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

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té -
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, 
de 5-2-98:
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”c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da -
de e apo sen ta do ria;“

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De -
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen -
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

e) cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi nis -
té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
18, de 5-2-98:

”f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju -
rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da -
de, re mu ne ra ção, re for mia e trans fe rên cia para a re -
ser va.“

§ 2º – A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela 
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to de 
lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra -
do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta -
dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to dos
ele i to res de cada um de les.

..........................................................................
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Expe di -

en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 103, de 2000 (n.º 3.434/97, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
al te ra a re da ção do art. 41 da Lei n.º 8.212, de 24 de
ju lho de 1991, com a re da ção dada pela Lei n.º 8.620,
de 5 de ja ne i ro de 1993, 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,
”d“, do Re gi men to Inter no.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Edi son Lo bão por cin co
mi nu tos, como Lí der, para fa zer uma co mu ni ca ção ur -
gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14,
in ci so II, alí nea a, do Re gi men to Inter no.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Como Lí der. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, não de i xa de ser pre o cu pan te o con tí nuo
au men to da po pu la ção mun di al. Hoje es ti ma da em
seis bi lhões de pes so as, al can ça rá oito bi lhões em
2028, se gun do pro je ção da ONU. Na tu ral men te são
bem-vindos to dos quan tos nas cem, um di re i to ina li e -
ná vel dos ca sa is que os de se jam. E é ge ne ra li za do o

de se jo de que as no vas ge ra ções en con trem os me i -
os ade qua dos, es pe ci al men te a sa ú de e a ins tru ção
qua li fi ca da, para se in se ri rem no mer ca do de tra ba lho 
na bus ca das suas re a li za ções.

No Bra sil, o re sul ta do pre li mi nar do Cen so De -
mo grá fi co 2000 in di ca o con tin gen te de 169.544.443
pes so as para a po pu la ção bra si le i ra na data de re fe -
rên cia 1º de agos to de 2000. A taxa de ur ba ni za ção,
por ou tro lado, mos tra que 81,2% da po pu la ção bra si -
le i ra re si dem atu al men te em áre as ur ba nas, as sim
es va zi an do os cam pos e am pli an do, nas ci da des, os
co nhe ci dos pro ble mas de in fra-estrutura.

O es ta be le ci men to de uma po lí ti ca de mo grá fi -
ca, por tan to, vai-se tor nan do en tre nós uma exi gên cia 
ina diá vel, pois com ela se pre ten de ria ofe re cer me -
lho res con di ções de vida para as po pu la ções de hoje
e do ama nhã.

Po lí ti ca de mo grá fi ca é tema que en vol ve ob je ti -
vos e in te res ses mun di a is. Isso não im pli ca, po rém,
que cada na ção de i xe de fa zer a sua par te. Ao con trá -
rio, au men ta o grau de res pon sa bi li da de dos pa í ses,
que têm o de ver de pre ser var e me lho rar a qua li da de
de vida dos seus ha bi tan tes.

Ve ja-se o exem plo do con ti nen te afri ca no, cu jos
da dos bus co em es tu do do pro fes sor Edu ar do L. G.
Rios Neto, Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de
Estu dos Po pu la ci o na is. Ali se re gis tra a mais alta fe -
cun di da de mun di al, tra du zi da em 5,1 fi lhos por ca sal
nos anos de 1995-2000, em am bi en tes sa bi da men te
in sa lu bres e pa u pér ri mos. Com as po pu la ções de
Bot su a na, Zim bá bue, Zâm bia, Na mí bia, Ma la ui e Áfri -
ca do Sul in fec ta das pelo ví rus da Aids em ex pres si -
vos e la men tá ve is per cen tu a is, da dos das Na ções
Uni das es ti mam que, até 1997, 11 mi lhões e 700 mil
pes so as já ha vi am na que la re gião mor ri do da do en -
ça. Em 2015, já te rão mor ri do nes ses mes mos ter ri tó -
ri os, por ca u sa da Aids, 60 mi lhões de pes so as, das
qua is 15 mi lhões de cri an ças, que não nas ce rão pela
mor te pre ma tu ra das mães.

Para se ter uma idéia cho can te des sa dra má ti ca
si tu a ção, lem bra o ci ta do es tu do que a pes te ne gra,
que ocor reu de 1347 a 1351, ma tou no mun do 20 mi -
lhões de pes so as, e a gri pe es pa nho la, de 1917 a
1919, ou tros 20 mi lhões, ci fras que vão sen do ape -
que na das pelo ím pe to dis se mi na dor da Aids.

Isso ocor re, Sr. Pre si den te, não so men te pela
au sên cia de sa ne a men to ou de ou tras po lí ti cas pú bli -
cas, mas prin ci pal men te pela de sin for ma ção. A alta
fe cun di da de do con ti nen te afri ca no tal vez não ocor -
res se se ali exis tis sem aju da e es cla re ci men tos ob je -
ti vos em tor no do pla ne ja men to fa mi li ar e da cons ci -
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en ti za ção do que se jam a pa ter ni da de e a ma ter ni da -
de res pon sá ve is, o que já se con quis tou em gran de
par te das na ções oci den ta is. Com es cla re ci men tos e
aju da, tam bém não se ria tão di zi ma dor o efe i to do ví -
rus da Aids, que en con trou na que le con ti nen te su per -
po vo a do o am bi en te pro pí cio para a sua pro pa ga ção.

Em ter mos de mo grá fi cos bra si le i ros, ve ri fi ca-se, 
com o re sul ta do pre li mi nar do Cen so 2000, que as re -
giões Nor te e Nor des te ain da man têm as ma i o res
pro por ções de po pu la ção ru ral com 30,3% e 31%,
res pec ti va men te. Por tan to, não têm in cha do, como
nas re giões do sul, os es pa ços ur ba nos, ain da pre fe -
rin do as di fi cul da des do cam po às in cer te zas das ci -
da des gran des. Digo ”ain da“ por que, sem som bra de
dú vi da, tal si tu a ção se in ver te rá se as nos sas áre as
ru ra is, es pe ci al men te as do Nor des te, con ti nu a rem
ne gli gen ci a das pelo po der pú bli co. E, se gun do pen so, 
não é do in te res se bra si le i ro o es va zi a men to dos
cam pos pro du ti vos, para os qua is de vía mos le var
apo io ma ci ço para que até mes mo atra ís sem a for ça
do tra ba lho que não en con tra es pa ços nem con di -
ções de ati var-se nos gran des cen tros ur ba nos.

Re cen te men te, foi di vul ga do o cha ma do Índi ce
de De sen vol vi men to Infan til, ela bo ra do pela Uni cef,
um Fun do das Na ções Uni das para a Infân cia. O Bra -
sil foi o pri me i ro país do mun do em que o ór gão in ter -
na ci o nal apli cou o cru za men to das es ta tís ti cas so ci a -
is para a ela bo ra ção des se novo es tu do. A con clu são
foi a de que 49,5% dos mu ni cí pi os bra si le i ros apre -
sen tam ba i xo Índi ce de De sen vol vi men to Infan til.

Nes se côm pu to, Srªs e Srs. Se na do res, es tão
to dos os 5.507 mu ni cí pi os bra si le i ros, en tre os gran -
des e os pe que nos. Se nas gran des me tró po les a si tu -
a ção da cri an ça não é boa, po de-se cal cu lar o des ca -
la bro que ocor re nas pe que nas ci da des e, no ta da -
men te, na que las lo ca li za das nas zo nas ru ra is.

Vê-se que aí re si de mais um fa tor de de ses tí mu -
lo para os que mi li tam no in te ri or de nos so País.

De tudo quan to eu dis se, eu o dis se para mais
uma vez ba ter na te cla da ne ces si da de de se olhar
com ma i or e ur gen te aten ção, em fun ção mes mo do
in te res se na ci o nal, para os nos sos ho mens do cam po 
e, es pe ci al men te, para os que la bu tam nas ter ras nor -
des ti nas. Até lá, de vem che gar não so men te o cré di to
rá pi do e fá cil, mas tam bém as in for ma ções, a ori en ta -
ção so ci al fa mi li ar, o con for to sim ples das ca sas mes -
mo mo des tas, o la zer, si mi la res ao que re ce bem os
cam po ne ses dos pa í ses bem or ga ni za dos.

A nos sa as pi ra ção é que a con quis ta des sa si tu -
a ção so ci al-econômica, que nada tem de utó pi ca,
sen si bi li ze cada um dos nos sos ho mens pú bli cos,

des per tan do-nos to dos para a pre mên cia de se vi su -
a li zar no cam po a so lu ção para tan tos dos nos sos
pro ble mas, que com pro me tem sig ni fi ca ti va men te o
de sen vol vi men to na ci o nal, e le van do aos que la bu -
tam na ter ra, além das in for ma ções que se ex pan dem 
nas áre as ur ba nas – in clu si ve as re fe ren tes ao pla ne -
ja men to fa mi li ar -, o es tí mu lo para que da ter ra ob te -
nham o ga nho jus to, ca paz de lhes ga ran tir, e às suas
fa mí li as, uma vida dig na e fru tu o sa.

A Fun da ção IBGE e a Uni cef me re cem os me lho -
res apla u sos pelo tra ba lho que re a li za ram. O Cen so
De mo grá fi co 2000, que con ti nu a rá di vul gan do seus re -
sul ta dos até de zem bro de 2002, ofe re ce ao po der pú -
bli co as in for ma ções im pres cin dí ve is para tra çar, com
equa ni mi da de, as li nhas mes tras das po lí ti cas pú bli cas 
a se rem ado ta das para aten der às po pu la ções que se
se di am nos vá ri os pon tos do País. E o tra ba lho da Uni -
cef, ba se a do nos da dos de sa ú de e edu ca ção do
IBGE, do MEC e do Mi nis té rio da Sa ú de, si na li za os
pon tos frá ge is que es tão com pro me ten do o de sen vol -
vi men to sa dio e pro mis sor das nos sas cri an ças.

São ins tru men tos de aju da, Sr. Pre si den te, que
mu i to po dem co la bo rar para a re a li za ção das po lí ti cas 
que vi sam ao bem-estar do povo bra si le i ro, os qua is
me re cem toda a nos sa aten ção.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Edi son Lo -
bão, o Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Djal ma Bes sa.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção de li de -
ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Djal ma Bes sa) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ra mez Te bet, como
Lí der, para uma co mu ni ca ção ur gen te de in te res se
par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea a, do
Re gi men to Inter no.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Como Lí -
der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro ve i -
tan do es ses pou cos mi nu tos, gos ta ria de re gis trar um
acon te ci men to mu i to im por tan te no meu Esta do, o
Esta do do Mato Gros so do Sul. Como
sul-matogrossense, como re pre sen tan te de Mato
Gros so do Sul aqui no Se na do da Re pú bli ca, não
pos so de i xar pas sar des per ce bi da uma data de mu i to
or gu lho, de jus ta sa tis fa ção para a po pu la ção
sul-matogrossense: é que está com ple tan do qua se
meio sé cu lo de exis tên cia – 47 anos de tra ba lhos inin -
ter rup tos -, den tro de uma li nha ver da de i ra men te de -
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mo crá ti ca, obe de cen do os ri go ro sos pos tu la dos da
éti ca jor na lís ti ca, o ma i or ve í cu lo do Esta do de Mato
Gros so do Sul, que é o Cor re io do Esta do. 

É tão ex pres si va, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do -
res, a par ti ci pa ção des se ór gão de im pren sa, de co -
mu ni ca ção no co ti di a no do meu Esta do que que ro di -
zer que a sua his tó ria se con fun de com a pró pria his -
tó ria de Mato Gros so do Sul. 

O Cor re io do Esta do teve um pa pel pro e mi nen -
te na luta se cu lar da di vi são do Esta do de Mato Gros -
so, por tan to, pela cri a ção do Esta do de Mato Gros so
do Sul. Em suas pá gi nas es tão re gis tra dos to dos os
fe i tos me mo rá ve is his tó ri cos de in te res se da po pu la -
ção sul-matogrossense. São pá gi nas, Sr. Pre si den te,
de ide a lis mo, de amor ao Bra sil, es cri tas com des te -
mor, com co ra gem e com de ter mi na ção.

O Cor re io do Esta do é um ór gão tão im por tan -
te para Mato Gros so do Sul que há quem diga que ne -
nhu ma pes soa que que i ra es tar bem in for ma da pode
sair de sua casa sem an tes fo lhe ar as pá gi nas des se
im por tan te ór gão de im pren sa.

Cum pre as si na lar que o Cor re io do Esta do, du -
ran te todo esse qua se meio sé cu lo de exis tên cia, ja -
ma is per deu a pers pec ti va re gi o nal, isto é, sua pe ne -
tra ção atin giu as mais re mo tas lo ca li da des do Esta do. 
É uma re la ção de con fi an ça que se sus ten ta no tem -
po, evi den te men te gra ças à co e rên cia de sua li nha
edi to ri al, vol ta da para pre en cher as ex pec ta ti vas dos
sul-matogrossenses. O Cor re io do Esta do, por tan to, 
é mo ti vo de or gu lho para to dos nós. 

E eu não po de ria, Sr. Pre si den te, fa zer o pre sen -
te re gis tro sem ain da fa lar nos ho mens que es tão à
fren te des sa gran de em pre sa. Re fi ro-me ao seu fun -
da dor, J. Bar bo sa Ro dri gues, o ide a li za dor do Cor re -
io do Esta do, cujo ide al se re no va a cada dia e per -
ma ne ce vivo nas pá gi nas diá ri as des se im por tan te
ór gão de im pren sa do meu Esta do. 

É um pri vi lé gio, sem dú vi da, so nhar e ver o so -
nho re a li za do. Os ide a li za do res, prin ci pal men te a fa -
mí lia Bar bo sa Ro dri gues, so nha ram e es tão ven do
con cre ti za do esse so nho que se re no va a cada dia
em fa vor do Esta do de Mato Gros so do Sul e de toda a 
nos sa re gião. 

O jor nal tem à sua fren te hoje o des ta ca do jor -
na lis ta e ho mem de im pren sa Antô nio João, que está
fa zen do com que o Cor re io do Esta do te nha, cada
vez mais, uma me lhor apre sen ta ção. O jor nal hoje
apa re ce com um ros to mo der no, com no tí ci as lo ca is,
com no tí ci as na ci o na is e com no tí ci as in ter na ci o na is.
Se nós to dos sa be mos que a li ber da de de im pren sa é 
im por tan te para o exer cí cio da de mo cra cia, que ro di -

zer, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que no
meu Esta do esse im por tan te ór gão de im pren sa está
a ser vi ço das ca u sas de mo crá ti cas de Mato Gros so
do Sul e do Bra sil.

Este era o re gis tro que que ria fa zer.
O SR. PRESIDENTE (Djal ma Bes sa) – So bre a

mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lida a se guin te:

COMUNICAÇÃO

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co que es tou re as su min do o exer cí cio

do meu man da to no dia de hoje.
Sala das Ses sões, 8 de fe ve re i ro de 2001. – Se -

na do ra Ma ri na Sil va.
O SR. PRESIDENTE (Djal ma Bes sa) – A co mu -

ni ca ção lida vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Djal ma Bes sa) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da. S. Exª dis põe de
vin te mi nu tos para fazer o seu pro nun ci a men to.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na 
do Se na do Fe de ral para tra tar de um as sun to im por -
tan te para a eco no mia, para a sa ú de dos tra ba lha do -
res e para a eco lo gia: o apro ve i ta men to ra ci o nal do
ami an to.

Re ce bi ofí cio da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Mi na çu, 
no Esta do de Go iás, so li ci tan do meu apo io para que
seja en con tra da uma so lu ção ade qua da para a in dús -
tria do ami an to, prin ci pal fon te de ren da e em pre go
da que le Mu ni cí pio.

Tra ta-se de um as sun to que não vem sen do tra -
ta do con ve ni en te men te, para não se fa lar de uma
abor da gem su per fi ci al e emo ci o nal des sa ma té ria.

O Esta do de Mato Gros so do Sul aca ba de edi -
tar a Lei nº 2.210, de 5 de ja ne i ro de 2001, pro i bin do a
fa bri ca ção, o in gres so, a co mer ci a li za ção e a es to ca -
gem de pro du tos à base de ami an to des ti na dos à
cons tru ção ci vil em todo o ter ri tó rio do Esta do de
Mato Gros so do Sul. O as sun to já está re gu la do pela
Lei fe de ral nº 9.055, de 1º de ju nho de 1995, que dis ci -
pli na a ex tra ção, a in dus tri a li za ção, a uti li za ção, a co -
mer ci a li za ção, o trans por te e a es to ca gem do ami an -
to e dos pro du tos que o con têm.

Evi den te men te, não cabe aos Esta dos re gu lar
ma té ria de com pe tên cia da União, prin ci pal men te por 
en vol ver re cur sos mi ne ra is, ain da mais quan do se tra -
ta de ba ni men to do uso e da co mer ci a li za ção de um
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pro du to im por tan te do pon to de vis ta so ci al e eco nô -
mi co.

Não pre ten do in va dir a área de com pe tên cia pri -
va ti va do Po der Ju di ciá rio, que cer ta men te se pro nun -
ci a rá so bre o as sun to, mas a ra ci o na li da de ju rí di ca e
eco nô mi ca e a pre ser va ção dos prin cí pi os fe de ra ti vos 
re co men dam que os Esta dos não po dem fa zer o que
os pa í ses ri cos fa zem co nos co: cri ar bar re i ras eco nô -
mi cas, sa ni tá ri as, eco ló gi cas, pro i bir a li vre cir cu la ção 
de mer ca do ri as não ilí ci tas no ter ri tó rio na ci o nal. 

Evi den te men te, se fos se fa cul ta do aos di ver sos
Esta dos cri ar bar re i ras, pra ti car re ta li a ções eco nô mi -
cas e ou tras prá ti cas co mer ci a is abo mi ná ve is e mu i to
usu a is nos pa í ses ri cos em re la ção aos pa í ses po -
bres, esse fa ri sa ís mo nos le va ria à ne ga ção e, fi nal -
men te, à des tru i ção da pró pria Fe de ra ção, pois to dos
te ri am o di re i to de ve tar a cir cu la ção e co mer ci a li za -
ção de pro du tos ela bo ra dos nos ter ri tó ri os de ou tros
Esta dos.

Isso nos le va ria ao caos so ci al e eco nô mi co, à
de sa gre ga ção na ci o nal e ao des res pe i to à lei, com
guer ra fis cal, eco nô mi ca, ad mi nis tra ti va, eco ló gi ca,
para ci tar ape nas al gu mas das pos sí ve is re ta li a ções
en tre Esta dos. 

Hoje o Brasil é ví ti ma de uma tra ma in ter na ci o nal 
em que é in jus ta men te acu sa do de ser sus pe i to do
cha ma do mal da vaca lou ca. Ama nhã, tam bém to dos
os Esta dos bra si le i ros po de rão ser ví ti mas des se pro -
ces so de le té rio, com a pro i bi ção e o ba ni men to da li vre 
cir cu la ção de mer ca do ri as le gal mente pro du zi das.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es pe ro
que o Sr. Go ver na dor do Esta do do Mato Gros so do
Sul te nha a grandeza de re ver a Lei nº 2.210, de 5 de
ja ne i ro de 2001, por tra tar-se de um ato ra di cal e in jus -
ti fi ca do, com re per cus sões so ci a is e eco nô mi cas sé ri -
as na eco no mia do Esta do de Go iás, com pro me ten do
a vida eco nô mi ca de mi lha res de pes so as do Mu ni cí -
pio de Mi na çu e do Esta do de Go iás, que de pen dem
dra ma ti ca men te da in dus tri a li za ção do ami an to.

Não se tra ta de de fen der agres são ou des res pe -
i to à sa ú de dos ci da dãos ou ao meio am bi en te, pois a
lei fe de ral que tra ta da ma té ria já pro í be a ex tra ção, a
pro du ção, a in dus tri a li za ção, a uti li za ção e a co mer ci -
a li za ção das va ri e da des de ami an to que po dem pro -
du zir da nos à sa ú de. O que aqui es tou de fen den do é
a uti li za ção se gu ra, con tro la da, com base em nor mas
de hi gi e ne e me di ci na do tra ba lho para pre ven ção dos 
ris cos do as bes to*/ami an to da va ri e da de cri so li ta,
con for me já pre vis to na Lei Fe de ral nº 9.055, de 1º de
ju nho de 1995.

É obri ga ção do Go ver no Fe de ral es ta be le cer
nor mas de se gu ran ça e sis te mas de acom pa nha -
men to des sas ati vi da des, as sim como pro mo ver e in -
cen ti var as ins ti tu i ções pú bli cas e par ti cu la res à re a li -
za ção de pes qui sas ci en tí fi cas e tec no ló gi cas para
uti li za ção, sem ris cos à sa ú de hu ma na, do as bes -
to/ami an to da va ri e da de cri so li ta.

Essas pes qui sas têm apo io le gal e fi nan ce i ro
ga ran ti do pela re fe ri da Lei nº 9.055, que es ta be le ce li -
nha es pe ci al de fi nan ci a men to dos ór gãos go ver na -
men ta is res pon sá ve is pelo fo men to à pes qui sa ci en tí -
fi ca e tec no ló gi ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é essa a
mi nha po si ção na de fe sa do di re i to do tra ba lho, do di -
re i to à ren da de mi lha res de tra ba lha do res do meu
Esta do de Go iás, prin ci pal men te do Mu ni cí pio de Mi -
na çu. De fen do essa posição de for ma ob je ti va e ra ci o -
nal, pois po de mos ex plo rar re cur sos mi ne ra is sem ca -
u sar ma le fí ci os à sa ú de das pes so as nem ris cos am bi -
en ta is, des de que se guin do nor mas de se gu ran ça es -
ta be le ci das por pes quisas ci en tí fi cas e tec no ló gi cas. 

Não po de mos ace i tar po si ções ra di ca is, ex tre -
mas, ide o ló gi cas ou sec tá ri as, prin ci pal men te no tra to 
de ques tões re la ci o na das à sa ú de ou ao em pre go de
mi lha res de tra ba lha do res. Em um mun do pe ri go so,
che io de subs tân ci as tó xi cas, ra di o a ti vas e ex plo si -
vas, o ami an to re pre sen ta ape nas uma pe que na par -
ce la de ris co para os se res hu ma nos, prin ci pal men te
quan do con si de ra mos as suas mi lha res de uti li za -
ções in dus tri a is e co mer ci a is.

Sa be mos que exis tem in te res ses fi nan ce i ros
en vol vi dos, pro ve ni en tes de se to res que de se jam fa -
bri car pro du tos subs ti tu tos do ami an to. É um di re i to
da con cor rên cia. É um di re i to do li vre mer ca do, que
não deve ul tra pas sar os li mi tes do ra zoá vel e par tir
para o ba ni men to do ami an to, ele gen do-o como no tó -
rio ini mi go pú bli co.

Além de tudo isso, exis te um gra ve pro ble ma de
co e rên cia, Se na dor Ra mez Te bet. Se é para man ter
um mí ni mo de co e rên cia de atos e ações, an tes do
ba ni men to do ami an to, ou tros pro du tos mu i to mais
pe ri go sos de ve ri am ser pro i bi dos pelo Go ver na dor do 
Mato Gros so do Sul. Não te ría mos tem po para no me -
ar pro du tos e subs tân ci as al ta men te pe ri go sos para a 
vida e para a sa ú de, mas o fumo, o ál co ol, gran de nú -
me ro de me di ca men tos ven di dos em far má ci as, as
ar mas, as mu ni ções, as usi nas atô mi cas e o au to mó -
vel te ri am quer ser pro i bi dos para que haja um mí ni -
mo de co e rên cia de atos e ações do Go ver na dor.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me
per mi te um apar te?
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O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, sur pre en de-me o con te ú do do dis -
cur so de V. Exª, por que con fes so que, em bo ra re pre -
sen tan do aqui, no Se na do da Re pú bli ca, o Esta do de
Mato Gros so do Sul, eu des co nhe cia o as sun to que V. 
Exª ora traz à tri bu na. Des co nhe ço o teor da lei san ci -
o na da pelo Go ver na dor do Esta do de Mato Gros so do 
Sul pro i bin do a en tra da do ami an to do Esta do de Go -
iás no ter ri tó rio sul-mato-grossense. To da via, pro me to 
in te i rar-me a res pe i to do as sun to, mas, a prin cí pio,
que ro lhe pres tar a mi nha so li da ri e da de. V. Exª está
fa zen do um pro nun ci a men to em de fe sa do seu Esta -
do, e o faz com equi lí brio, sen sa tez. Essa é a ra zão
fun da men tal da exis tên cia des ta Casa: ten tar, re al -
men te, re sol ver os pos sí ve is pro ble mas exis ten tes
en tre as Uni da des da Fe de ra ção bra si le i ra. A mim,
por exem plo, ca u sa-me es pé cie, por que to dos sa bem 
a mi nha po si ção de de fe sa da pre ser va ção e con ser -
va ção do meio am bi en te aqui no Se na do da Re pú bli -
ca. Não há ne nhum de nós que não de fen da isso.
Mas, a pre tex to ex clu si va men te de de fen der o meio
am bi en te, não po de mos im pe dir o de sen vol vi men to.
De que nos adi an ta o de sen vol vi men to com po bre za,
com mi sé ria? Isso, Se na dor Ma u ro Mi ran da, é inad -
mis sí vel. Não po dia ima gi nar que o ami an to fos se
uma subs tân cia que es ti ves se fora do nos so con tro le,
ten do em vis ta a avan ça da tec no lo gia que hoje exis te, 
de po der uti li zá-lo sem ne nhu ma agres são ao meio
am bi en te. Por tan to, em prin cí pio, dou-lhe in te i ra ra -
zão, até por que V. Exª é um go i a no que tem par te do
seu co ra ção em Mato Gros so do Sul, pois tem um ir -
mão que go ver nou Mato Gros so do Sul, co nhe ce,
por tan to, per fe i ta men te o meu Esta do, as sim como
eu, sul-mato-grossense, te nho uma par te de mim no
Esta do de Go iás, pe los la ços de ami za de que me
unem a V. Exª, que me unem a esse nos so gran de lí -
der Iris Re zen de, a Ma gui to Vi le la e a tan tos ou tros
ilus tres lí de res do Esta do de Go iás. Qu e ro, por tan to,
unir a mi nha voz à de V. Exª. Vou in te i rar-me mais pro -
fun da men te a res pe i to do as sun to, para ter mais con -
sis tên cia, pro me ten do a V. Exª que in ter ce de rei para
que não haja di fe ren ça que pos sa se pa rar Esta dos
tão ami gos e tão fra ter nos. Ambos os go ver na do res,
com a res pon sa bi li da de que têm, de vem en con trar ra -
pi da men te uma so lu ção para esse pro ble ma. Ain da
bem, Se na dor Ma u ro Mi ran da, que é V. Exª quem está 
nes ta tri bu na, se re no, equi li bra do, mas de fen den do
com fir me za os in te res ses do Esta do de Go iás. Quem 
me es cu ta fa lar pode ter a im pres são de que es tou

con tra os in te res ses do Mato Gros so do Sul. Abso lu -
ta men te, es tou sur pre so com o as sun to que V. Exª
traz a esta tri bu na, por que po si ti va men te es ta mos
pre o cu pa dos com o pro ble ma a que V. Exª alu diu: bo i -
co tes in ter na ci o na is con tra o de sen vol vi men to do
País, e con tra os qua is os bra si le i ros de vem es tar uni -
dos. Há ca sos re cen tes como a ques tão do mal da
vaca lou ca. Isso é in fâ mia! É di fa ma ção! É in jú ria! Fe -
liz men te, leio nos jor na is de hoje que o Ca na dá está
re tro ce den do em sua ati tu de. Qu e ro acre di tar que
esta lei do Esta do de Mato Gros so do Sul pos sa ser
re vis ta, por que não é pos sí vel que a tec no lo gia não
per mi ta que o ami an to seja uti li za do sem agres são ao 
meio am bi en te. E V. Exª afir mou que exis te lei fe de ral
que re gu la men ta a ma té ria. Qu e ro cum pri men tar V.
Exª pela ma ne i ra se re na e equi li bra da com que de -
fen de os in te res ses de Go iás, sem agre dir o Mato
Gros so do Sul. Pro me to, na pró xi ma se ma na, in te i -
rar-me so bre a ver da de i ra mo ti va ção da lei edi ta da
pelo Go ver na dor de Mato Gros so do Sul. No Se na do
da Re pú bli ca, te mos de tro car idéi as para en con trar -
mos uma so lu ção, mas não sem an tes fa zer um ape lo
aos dois go ver na do res para que en con trem uma so lu -
ção que aten da aos in te res ses dos dois Esta dos. Era
o que eu ti nha a di zer so bre o bri lhan te pro nun ci a -
men to de V. Exª.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Agra -
de ço ao Se na dor Ra mez Te bet pro fun da men te. É
exa ta men te o es pí ri to de ir man da de que sem pre exis -
tiu en tre nós, go i a nos e sul-mato-grossenses, que me 
traz a esta tri bu na para fa zer este ape lo aos Srs. Se -
na do res. Inclu si ve, já o fiz pes so al men te aos ou tros
dois Se na do res do Mato Gros so do Sul, Lú dio Co e lho 
e Ju vên cio da Fon se ca, para que S. Exªs tam bém nos 
aju dem nes se en ten di men to po lí ti co. Uma re ta li a ção
tal vez pes so al ou mal in for ma da de um go ver na dor
po de rá atra pa lhar as re la ções en tre os ir mãos de
Mato Gros so e de Go iás.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Con -
ce do a pa la vra ao meu ami go, Se na dor Iris Re zen de.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ma u ro Mi ran da, pelo apar te que V. Exª 
me con ce de. A pre o cu pa ção ma ni fes ta de V. Exª nes -
ta ma nhã não me sur pre en de, uma vez que V. Exª tem 
de mons tra do, ao lon go da sua vida pú bli ca, es tar
sem pre aten tos aos in te res ses ma i o res do nos so
Esta do. Indis cu ti vel men te, essa ques tão do ami an to é 
do in te res se de Go iás. Por duas ve zes, eu me pro nun -
ci ei des ta tri bu na a res pe i to des sa ques tão. Por duas
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ve zes, de nun ci ei a imi nên cia de uma pro i bi ção por
par te do Co na ma da ex plo ra ção e do uso do ami an to
no Bra sil. Inclu si ve, ad ver ti o pró prio Mi nis tro, pes so -
al men te, da ati tu de da que le Con se lho, que es ta va,
tal vez in cons ci en te men te, sen do ins tru men to de in te -
res ses de mul ti na ci o na is con tra os in te res ses na ci o -
na is. E nes ses dois pro nun ci a men tos mos trei com ab -
so lu ta cla re za que o ami an to cri so ti la não é can ce rí -
ge no. E não dis se isso sim ples men te por di zer. A USP, 
por meio dos mais re no ma dos ci en tis tas, emi tiu ofi ci -
al men te esse pa re cer. O que acon te ce, ilus tre Se na -
dor Ma u ro Mi ran da, Srªs e Srs. Se na do res, é que uma 
mul ti na ci o nal, mais es pe ci fi ca men te uma hol ding
fran ce sa, pro duz a fi bra sin té ti ca, e o ami an to é um
con cor ren te for te para essa fi bra sin té ti ca fa bri ca da
na Fran ça. Essa hol ding se en ten deu com a em pre sa 
que ex plo ra o ami an to em Go iás, por que ela faz par te
da hol ding. Bem, os sin di ca tos de tra ba lha do res fran -
ce ses e ale mães – essa é a in for ma ção ex tra-oficial
que me che gou –, en vol vi dos na pro du ção des sa fi bra 
sin té ti ca na Eu ro pa, con tri bu em fi nan ce i ra men te com
sin di ca tos bra si le i ros e exi gi ram des ses sin di ca tos
que le van tas sem a cam pa nha con tra o ami an to. E,
não sei se por má-fé ou por ig no rân cia, co me ça ram
essa cam pa nha, que foi se alas tran do. Che guei a de -
nun ci ar até que tive in for ma ções de que a pró pria em -
pre sa que ex plo ra o ami an to ti nha um acor do com sua 
su pe ri or, por que se o Co no ma pro i bis se a ex plo ra ção
do ami an to, a em pre sa que ex plo ra a subs tân cia em
Mi na çu* te ria di re i to a in de ni za ções bi li o ná ri as, pois a 
pro i bi ção te ria sido fe i ta por par te do pró prio Go ver no, 
que deu a con ces são. Ve jam bem! Ilus tre Se na dor,
pa ra be ni zo V. Exª pelo seu pro nun ci a men to. Estou
pro pen so a pe dir ao Se na do Fe de ral a cri a ção de
uma CPI para que este Par la men to se apro fun de nes -
sa ques tão. Não po de mos per mi tir que in te res ses
além-mar tra tem os bra si le i ros como in gê nu os. Não
po de mos ace i tar. Estou ab so lu ta men te so li dá rio com
V. Exª. E que ro crer que o ilus tre Go ver na dor do Mato
Gros so do Sul ou o Par la men tar que apre sen tou a
pro pos ta te nha agi do de boa-fé. Nem nós nem os Se -
na do res do Mato Gros so do Sul po de mos per mi tir
que uma afi ni da de fra ter nal se cu lar en tre os
sul-mato- gros sen ses e os go i a nos ve nha a so frer ar -
ra nhões pela ação de dois go ver na do res que não es -
tão pres tan do o de vi do va lor a essa ami za de, a esse
re la ci o na men to for mi dá vel que é um dos ma i o res pa -
tri mô nio do Cen tro-Oeste, o re la ci o na men to en tre os
nos so po vos. Isso é que nós Se na do res não po de mos 
per mi tir. E fi quei ex tre ma men te gra ti fi ca do pe las pa la -

vras pro fe ri das pelo nos so que ri do Se na dor Ra mez
Te bet. Obri ga do, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Iris Re zen de, agra de ço mu i to o apar te de V.
Exª. 

Re pi to que hou ve in co e rên cia na ati tu de do Go -
ver na dor do Mato Gros so do Sul. Por que S. Exª tam -
bém não cria uma lei de ba ni men to do uso do ci gar ro
no Esta do, já que o fumo mata mu i to mais que a cri -
so li ta?É pos sí vel se per ce ber que exis te, por de trás
des sa in co e rên cia, al gum in te res se tal vez co mer ci al
no caso do ami an to para pre ju di car os tra ba lha do res
da ci da de de Mi na çu.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Com
todo pra zer, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – No bre Se -
na dor Ma u ro Mi ran da, es tou acom pa nhan do, aten ta -
men te, o seu mo men to so e ex tra or di ná rio pro nun ci a -
men to, e tam bém os apar tes dos bri lhan tes Se na do -
res Iris Re zen de e Ra mez Te bet. Esse as sun to tem
que ser tra ta do da me lhor for ma pos sí vel e com bas -
tan te di plo ma cia. Eu te nho lido, nos jor na is de Go iás e 
de Mato Gros so, as tro cas de far pas en tre os dois Go -
ver na do res, o Zeca do PT e Mar co ni Pe ril lo. Na re a li -
da de, o que o no bre Se na dor Iris Re zen de dis se está
cor re to. Os dois Esta dos são Esta dos ir mãos. Os po -
vos dos dois Esta dos são ir mãos. Então, te mos de tra -
tar des se as sun to em alto ní vel, com di plo ma cia, com
a edu ca ção que ele re al men te me re ce. E V. Exª cha -
ma a aten ção tan to dos Srs. Se na do res de Go iás
como dos de Mato Gros so do Sul para que o tra tem
com mu i ta pro fun di da de, dan do-lhe a im por tân cia
que me re ce. Con cor do ple na men te com V. Exª. Os
seis Srs. Se na do res têm que dis cu tir, exa us ti va men -
te, o pro ble ma e pe dir aos Go ver na do res que mo de -
rem o tom da con ver sa e não o tra tem de for ma tão ra -
di cal e gros se i ra como vêm tra tan do. Esse é um pro -
ble ma sé rio, que pre ci sa ser dis cu ti do com se ri e da de. 
Por tan to, cum pri men to V. Exª, con gra tu lo-me com as
suas pa la vras e co lo co-me à dis po si ção para, num
diá lo go per ma nen te, con se guir mos a me lhor sa í da
para esse pro ble ma, que não é ape nas do Mato Gros -
so do Sul e de Go iás, mas de todo o Bra sil e do mun -
do. Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Agra -
de ço, Se na dor Ma gui to Vi le la, o seu apar te e, den tro
da sua con vo ca ção, do seu modo de con ver sar, que
tem se ri e da de e equi lí brio tam bém – o que está fal -
tan do aos go ver nan tes dos dois Esta dos –, de i xo aqui 
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o meu ape lo para que o Go ver na dor José Orcí rio Mi -
ran da dos San tos, de Mato Gros so do Sul, de ter mi ne
um novo exa me da ma té ria e ado te uma po si ção ra ci -
o nal em ter mos so ci a is, eco nô mi cos e de de fe sa do
meio am bi en te, res pe i tan do os di re i tos dos ci da dãos
do Esta do de Go iás, dos seus ir mãos, dos nos sos ir -
mãos, os prin cí pi os fe de ra ti vos e a Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ma u ro Mi ran da, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se o
Sr. Pre si den te per mi tir...

O SR. PRESIDENTE (Djal ma Bes sa) – Pois
não, Exª. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Eu es ta va aguar dan do V. Exª con clu ir. Se na dor Ma u ro 
Mi ran da, con si de ro im por tan tes as pre o cu pa ções
que V. Exª aqui traz so bre o ato de san ção do Go ver -
na dor Zeca do PT ao in gres so do ami an to no ter ri tó rio 
de Mato Gros so do Sul. Te nho acom pa nha do os inú -
me ros pro nun ci a men tos do Se na dor Iris Re zen de e
de ou tros Se na do res so bre a ques tão do ami an to e
de Mi na çu, mas te nho uma vi são di fe ren te do pro ble -
ma, por que acom pa nhei de per to os es for ços das inú -
me ras re pre sen ta ções de tra ba lha do res que se pre o -
cu pa ram com os efe i tos do ami an to na sa ú de dos que 
tra ba lham com ele. Não co nhe ço bem o teor da le gis -
la ção que, se gun do V. Exª, re cen te men te foi san ci o -
na da pelo Go ver na dor Zeca do PT, en tre tan to co nhe -
ço bem o Go ver na dor e acre di to que S. Exª o te nha fe -
i to com aten ção a mais ade qua da pos sí vel do pon to
de vis ta da pre ser va ção da sa ú de das pes so as. To da -
via, dado o pro nun ci a men to de V. Exª, vou so li ci tar do
Go ver na dor Zeca do PT in for ma ção a mais com ple ta
so bre a lei, para sa ber se es ta mos tra tan do de uma lei 
que re sul tou de de ba te da Assem bléia Le gis la ti va do
Mato Gros so do Sul e não ape nas de um ato do Go -
ver na dor – ob vi a men te, o Se na dor Ra mez Te bet e
ou tros do Mato Gros so do Sul fa rão o mes mo. Gos ta -
ria tam bém de con tri bu ir para o de ba te com a me lhor
in for ma ção, por isso com pro me to-me a vol tar ao as -
sun to que hoje V. Exª traz, in clu si ve com in for ma ções
do Go ver na dor Zeca do PT. Ten tei li gar há pou co para 
S. Exª, mas não hou ve tem po de fa lar com ele an tes
do fi nal do pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Agra -
de ço V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy. Te nho cer te za
de que V. Exª po de rá ser um me di a dor para que se
res ta be le ça esse diá lo go tão im por tan te. É di fí cil com -
pre en der essa in co e rên cia: pro i bir-se o ami an to, mas
não o ci gar ro. Te nho cer te za ab so lu ta, pe las es ta tís ti -

cas, que o uso do ci gar ro no Mato Gros so do Sul mata 
ou pre ju di ca mu i to mais a sa ú de pú bli ca do que o
pou co ami an to de Go iás. 

Mu i to obri ga do pela co la bo ra ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Djal ma Bes sa) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de, por per mu ta
com o Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há apro xi ma da -
men te qua tro dias te nho pro cu ra do fa zer uso da pa la -
vra nes ta tri bu na, mas o acú mu lo de ora do res e as
ques tões que cha mam a aten ção do Par la men to tor -
na ram isso um tan to di fí cil. Por be ne vo lên cia do Se na -
dor Car los Pa tro cí nio – a quem agra de ço –, que es ta -
va ins cri to para fa lar nes ta ses são, foi-me dada opor -
tu ni da de.

Sr. Pre si den te, em Go iás, em Mato Gros so,
Mato Gros so do Sul e Mi nas Ge ra is e nos Esta dos do
Sul do País não se fala ou tra co i sa se não no ato do
go ver no ca na den se de pro i bir a en tra da de car ne bra -
si le i ra na que le país sob a ale ga ção de que in for ma -
ções so li ci ta das no pas sa do não fo ram en ca mi nha -
das atem pa da men te. Como con se qüên cia, aque le
go ver no as su miu aque la po si ção de vi do ao pe ri go
que re pre sen ta o mal da vaca lou ca, que as so la o re -
ba nho bo vi no de inú me ros pa í ses eu ro pe us. 

Uma vez que mais de 50% do re ba nho bo vi no
bra si le i ro está nos Esta dos de Mi nas Ge ra is, Go iás,
Mato Gros so e Mato Gros so do Sul, sen do que de les
ape nas Mi nas Ge ra is tem ou tras fon tes ra zoá ve is de
ren da, a pe cuá ria é aí in ten sa e a eco no mia de pen de
enor me men te dela. 

O in te res san te é que no Par la men to bra si le i ro,
em ses são de on tem do Con gres so Na ci o nal, sal vo
en ga no, to mou-se uma po si ção. A im pren sa bra si le i ra 
tam bém tem as su mi do uma po si ção elo giá vel. 

Sr. Pre si den te, na nos sa re gião, no nos so Esta -
do so bre tu do, o am bi en te é de re vol ta. Não te nha dú -
vi da de que, não fos se a pru dên cia, bas ta ria que se
gri tas se da qui para que o povo de Go iás vi es se ma ni -
fes tar o seu in con for mis mo em Bra sí lia. Te ría mos, em
48 ho ras, mais de um mi lhão de pes so as à por ta da
Emba i xa da ca na den se, de mons tran do o seu in con -
for mis mo e a sua re vol ta.

Ve nho hoje a esta tri bu na ma ni fes tar o meu in -
con for mis mo com a po si ção do Go ver no do Ca na dá,
país que – por que não di zer – tem sido ami go do Bra -
sil, que tem sido alvo das aten ções do Go ver no bra si -
le i ro. La men ta vel men te, nes te mo men to o Ca na dá jo -
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gou por ter ra todo um pas sa do de con si de ra ção no
re la ci o na men to que ha via en tre os dois pa í ses.

Lem bro-me, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, que, quan do Mi nis tro da Agri cul tu ra, em um des -
pa cho com o Pre si den te José Sar ney, pedi sua au to ri -
za ção para fa ci li tar a pro du ção de tri go no Bra sil. Con -
vo quei os pro du to res de tri go do sul do País, foi cri a da 
uma li nha de fi nan ci a men to e es ta be le ci do um pre ço
de ga ran tia com pa tí vel com o cus to de pro du ção. Em
um ano, o Bra sil au men tou de 1,8 mi lhão de to ne la -
das para 6 mi lhões de to ne la das a pro du ção de tri go.
Era qua se a au to-suficiência, pois o Bra sil con su mia 7 
mi lhões de to ne la das. O mun do veio aba i xo.

Sr. Pre si den te, la men ta vel men te, eu, ori un do do 
in te ri or do País, des co nhe cia um acor do en tre o Bra sil 
e o Ca na dá que ga ran tia a com pra, anu al men te, de
700 mil to ne la das de tri go da que le país. Na que la
hora, in ter fe riu o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res e 
fui con vo ca do pelo Mi nis té rio do Pla ne ja men to, que
me avi sou que o Bra sil, em hi pó te se ne nhu ma, po de -
ria pro du zir aque la quan ti da de de tri go no ano se guin -
te. Na opor tu ni da de ci tei um tre cho bí bli co para di zer
que na ção pru den te é a na ção que tem de pó si to su fi -
ci en te de ali men tos. Até isso eu fiz na que la re u nião,
para que a área eco nô mi ca e o Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res não pro i bis sem o se tor agrí co la de
con ti nu ar pro du zin do tri go. 

No ano se guin te, con se gui que se pro du zis se
tri go ape nas nas áre as plan ta das na sa fra an te ri or. E
o Bra sil con se guiu ain da pro du zir mais de 6 mi lhões
de to ne la das. 

De i xei o Mi nis té rio da Agri cul tu ra e, no ano se -
guin te, a pro du ção vol tou ao pa ta mar an te ri or, de 1 ou 
2 mi lhões de to ne la das anu al men te. Isso ocor reu em
con si de ra ção e em res pe i to ao acor do do Bra sil com
o Ca na dá.

Sr. Pre si den te, não faz mu i to tem po, en con tra -
va-me eu na che fia do Mi nis té rio da Jus ti ça, quan do
veio ao Bra sil a mais alta au to ri da de do Ca na dá. Re -
ce bi, for mal men te, o meu co le ga ca na den se e ele me
so li ci tou que des se en ca mi nha men to fa vo rá vel à so li -
ci ta ção da que le país de trans fe rên cia dos ca na den -
ses aqui con de na dos pelo se qües tro de Abí lio Di niz.
Com edu ca ção, é cla ro, eu dis se ao meu co le ga que,
co nhe cen do a sen si bi li da de do meu povo, re cu sa -
va-me a tra tar da que la ques tão. Pos te ri or men te, os
ca na den ses aqui con de na dos pelo se qües tro de um
dos mais im por tan tes em pre sá ri os des te País fo ram
man da dos para o Ca na dá.

Te nho acom pa nha do, Sr. Pre si den te, essa guer -
ra na tu ral en tre a Bom bar di er e a Embra er. Mas o Bra -

sil não pode ace i tar esse ges to agres si vo do Ca na dá,
que se apro ve i tou de um pre tex to, o não en ca mi nha -
men to de in for ma ções, para bu lir no item mais sen sí -
vel da nos sa eco no mia. Enquan to eram dis cu ti das
ques tões re la ci o na das à Embra er, ali es ta vam os in -
te res ses de bi lhões de dó la res e de al guns mi lha res
de ope rá ri os. Mas, Sr. Pre si den te, vi e ram fe rir uma
área da nos sa eco no mia em tor no da qual es tão os in -
te res ses de mi lhões de bra si le i ros. E o Bra sil não
pode, em hi pó te se ne nhu ma, con ti nu ar, em um epi só -
dio como este, de sen vol ven do a di plo ma cia de co -
que téis e de jan ta res.

A di plo ma cia bra si le i ra pre ci sa, em de ter mi na do 
mo men to, ex pres sar a sua ação por co to ve la das,
para que apren dam a res pe i tar este País de 160 mi -
lhões de ha bi tan tes, que, em bo ra en fren tan do pro ble -
mas so ci a is sé ri os, tem a sua dig ni da de sim. Te mos a
nos sa dig ni da de, o nos so amor pró prio e, con se qüen -
te men te, me re ce mos res pe i to. 

Os Esta dos Uni dos e o Mé xi co, por in te gra rem o 
Naf ta, acom pa nha ram a de ci são. Irri tou-me, Sr. Pre si -
den te, as sis tir na te le vi são, an te on tem, uma au to ri da -
de me xi ca na anun ci an do a com pra de três aviões bra -
si le i ros como se aqui lo fos se su fi ci en te para sen si bi li -
zar o Bra sil e o as sun to fi car como está. 

Sr. Pre si den te, aqui es tou como Se na dor da Re -
pú bli ca e tam bém como re pre sen tan te dos pe cu a ris -
tas do meu Esta do, de pro du to res que, ano ni ma men -
te, vêm ele van do este País a uma po si ção so nha da
por to dos nós. Esses pe cu a ris tas, há trin ta anos, aba -
ti am um boi de seis anos de ida de com qua tor ze ar ro -
bas; hoje, abatem o boi de dois, três anos de ida de
com mais de vin te ar ro bas. O que se deve a um tra ba -
lho ex tra or di ná rio da Embra pa, do Go ver no Fe de ral,
das em pre sas de pes qui sa es ta du a is, mas, so bre tu -
do, aos pe cu a ris tas bra si le i ros, que têm con se gui do
um po ten ci al ge né ti co ex tra or di ná rio para o nos so re -
ba nho. 

Sr. Pre si den te, não é fá cil ga ran tir a ali men ta ção 
de 160 mi lhões de bra si le i ros! Isso tem cus ta do suor,
lá gri mas, in sol vên cia e o sa cri fí cio de mi lha res de bra -
si le i ros da zona ru ral. To dos os pla nos eco nô mi cos
im plan ta dos nes te País, que bus ca vam a es ta bi li za -
ção da eco no mia, en vol ve ram o sa cri fí cio de mu i tos
seg men tos da nos sa so ci e da de. Mas o seg men to
agrí co la tem sido o mais sa cri fi ca do ao lon go dos
anos. Essa es ta bi li da de eco nô mi ca de que hoje des -
fru ta mos no País cus tou a que bra de i ra de mi lha res e
mi lha res de agri cul to res e de pe cu a ris tas. Ho mens
que on tem eram gran des pro pri e tá ri os ru ra is, hoje es -
tão nas pe ri fe ri as das ci da des, tra ba lhan do de ope rá -
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ri os, por que, àque la épo ca, não ti ve ram o so cor ro ne -
ces sá rio por par te da so ci e da de, por in ter mé dio do
Po der Pú bli co.

Sr. Pre si den te, todo mun do sabe que te nho um
que rer bem mu i to es pe ci al pelo nos so Pre si den te
Fer nan do Hen ri que. Para mim, foi o Pre si den te que
con se guiu um re la ci o na men to ex tra or di ná rio com os
de ma is pa í ses; um Pre si den te que, como nin guém, em 
pou co tem po se tor nou ami go ín ti mo dos Pre si den tes
dos Esta dos Uni dos, da Fran ça, da Ale ma nha, en fim,
dos che fes de es ta do dos mais ex pres si vos pa í ses. 

A di plo ma cia bra si le i ra tem usu fru í do de um res -
pe i to mu i to gran de dos de ma is pa í ses pelo seu tra ba -
lho, pela sua com pe tên cia. Po rém, Sr. Pre si den te, a
di plo ma cia bra si le i ra está fa lhan do co nos co. Não te -
nho gos ta do des sa po si ção tão equi li bra da, como
que rem di zer, tão pru den te di an te de um fato como
esse. Não! O mun do pre ci sa en ten der que uma bo fe -
ta da se res pon de com ou tra bo fe ta da e não com aqui -
lo que o Mi nis tro do De sen vol vi men to, Alci des Tá pi as, 
Mi nis tro que pre zo e ad mi ro pela sua com pe tên cia,
dis se à im pren sa: ”Va mos apro ve i tar essa ques tão da
vaca lou ca para au men tar as re la ções co mer ci a is
com o Ca na dá e ven der mais para eles“. Ven der o
quê? Ven der ma nu fa tu ra dos! Estão pen san do sim -
ples men te nas di vi sas, e não na si tu a ção do pe cu a -
ris ta bra si le i ro. Isso é ina ce i tá vel!

Sr. Pre si den te, o Ca na dá ar gu men ta que os
que si tos não fo ram res pon di dos na épo ca cer ta. Mas
bas ta va um te le fo ne ma do mi nis tro ca na den se para o
mi nis tro bra si le i ro, di zen do: ”Há dois anos es ta mos
es pe ran do es sas in for ma ções e elas não nos che -
gam. Se elas não fo rem en ca mi nha das den tro de 10
ou 15 dias, te re mos de pro i bir a en tra da da car ne bra -
si le i ra no nos so país“. Ga ran to que em 24 ho ras es -
sas in for ma ções es ta ri am lá. 

Estão brin can do com a sen si bi li da de do Bra sil.
Por ca u sa da bri ga da Bom bar di er com a Embra er,
que rem nos pre ju di car, que rem brin car com a nos sa
sen si bi li da de, atin gin do essa área mais sen sí vel da
eco no mia na ci o nal. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não se
pro duz car ne como se pro duz um pa ra fu so, uma peça 
me câ ni ca. Não! Isso leva anos, des de a for ma ção da
pas ta gem e a cons ti tu i ção de uma ge né ti ca re al men -
te for te para pro du zir a car ne que o Bra sil e o mun do
pre ci sam. 

É in te res san te ob ser var, Sr. Pre si den te, que o
Ca na dá to mou essa ati tu de, e os Esta dos Uni dos e o
Mé xi co o acom pa nha ram, sob o pre tex to do acor do
en tre es ses pa í ses. Mas, on tem, o Irã, que está mu i to

dis tan te, país que não gos ta, que não to le ra os Esta -
dos Uni dos, pro i biu tam bém a com pra de car ne do
Bra sil. Com ra zão, por que, quan do um país como o
Ca na dá toma uma ati tu de como essa, o que aque le
país pode pen sar? Que a car ne bra si le i ra re al men te
pode ca u sar pe ri go. E o Ca na dá sabe que, gra ças a
Deus, o mal da vaca lou ca está é lá, nun ca aqui, por -
que a ali men ta ção do nos so re ba nho é to tal men te di -
fe ren te. Nun ca o re ba nho bra si le i ro foi nem será ali -
men ta do por vís ce ras de ani ma is aba ti dos por es ta -
rem con ta mi na dos. 

Sr. Pre si den te, ve nho a esta tri bu na, em nome
dos pe cu a ris tas bra si le i ros, em nome do meu Esta do, 
so li ci tar ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
que de ter mi ne aos seus Mi nis tros um com por ta men -
to à al tu ra da sen si bi li da de do Bra sil, um com por ta -
men to à al tu ra do pro ble ma que a pe cuá ria está en -
fren tan do. O pre ço da car ne já ba i xou sen si vel men te
em to das es sas re giões, cri mi no sa men te, por que
esse ges to do Ca na dá foi in ter na ci o nal men te cri mi -
no so.

Ama nhã, quem é que vai sal dar os dé bi tos des -
ses pe cu a ris tas nos ban cos, in clu si ve no Ban co do
Bra sil? Quem é que vai sal dar os dé bi tos des ses fri -
go rí fi cos? Quem? 

Por tan to, Sr. Pre si den te, não é emo ção. Não.
Não é na ci o na lis mo exa cer ba do. Não. É que nos en -
con tra mos di an te de uma ques tão sé ria e, por isso, o
Bra sil pre ci sa as su mir uma ati tu de em re la ção a essa
ques tão à al tu ra da agres são do Ca na dá.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Con ce do 
o apar te ao Se na dor Car los Be zer ra.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – No bre Se -
na dor Iris Re zen de, te nho acom pa nha do esse epi só -
dio pela im pren sa e que ro re lem brar aqui um em ba i -
xa dor dos Esta dos Uni dos – se não me en ga no, o seu
nome é John Fos ter Dul les – que di zia: ”Os Esta dos
Uni dos não têm ami gos, têm in te res ses“. Pa re ce-me
que essa era a fra se. Aqui, no Bra sil, pa re ce-me que
na dé ca da de 60 essa fra se fi cou fa mo sa, pois exis tia
um mo vi men to na ci o na lis ta mu i to gran de no País –
su fo ca do de po is pela di ta du ra mi li tar – que a uti li zou
para mos trar como era o re la ci o na men to dos Esta dos 
Uni dos com o Bra sil e com toda a Amé ri ca La ti na,
com os pa í ses po bres. V. Exª co bra uma po si ção fir me 
do Bra sil. Acho que esse é o ca mi nho cor re to. Po rém,
a Bom bar di er é ape nas um pon to. Há ou tras ques tões 
por trás dis so que não têm sido di vul ga das pela im -
pren sa. O que está ha ven do é o se guin te: a pe cuá ria
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bra si le i ra avan çou mu i to na úl ti ma dé ca da e con ti nua
avan çan do. É um dos se to res da eco no mia bra si le i ra
que mais tem se mo der ni za do. Já es tão pre ven do
uma com pe ti ção no mer ca do da car ne no mun do.
Aliás, nem ha ve rá com pe ti ção; o Bra sil não terá com -
pe ti dor. A ver da de é essa. Va mos do mi nar o co mér cio
da car ne no mun do como va mos do mi nar o co mér cio
de ali men tos. É pre ci so ape nas que o Bra sil faça a po -
lí ti ca cor re ta. Ele está mo der ni zan do tan to o se tor da
agri cul tu ra quan to o da pe cuá ria, que era um se tor ar -
ca i co, atra sa do, mas que tem evo lu í do enor me men te.
É uma pena que o nos so País não faça os in ves ti men -
tos em bi o tec no lo gia que de ve ria fa zer. Esse é o gran -
de re pa ro que te mos que fa zer. O Bra sil é um dos pa í -
ses que me nos in ves tem em pes qui sa, em bi o tec no -
lo gia, no mun do. Esta mos atrás do Chi le e da Argen ti -
na aqui na Amé ri ca La ti na. Mas há um te mor mu i to
gran de do Bra sil nes sa ques tão dos ali men tos – na
ques tão dos grãos, da car ne -, por que o Bra sil está
che gan do ao lu gar aon de de ve ria che gar. Em re la ção
à car ne, es ta mos com um sé cu lo de atra so. A Argen ti -
na fez isso há um sé cu lo e, hoje, é tida como um dos
me lho res pro du to res de car ne do mun do. O Bra sil
está mo der ni zan do esse se tor ago ra, mas está indo a
pas sos rá pi dos. Na pe cuá ria, pes so as de ou tros se to -
res têm in ves ti do gran de ca pi tal, por que vi ram que a
pe cuá ria mo der na, a pe cuá ria bem fe i ta é uma das
me lho res ati vi da des eco nô mi cas do País. Além de es -
tá vel, tem uma mar gem de lu cro cer ta e gran de. Por -
tan to, gran des gru pos es tão in ves tin do ma ci ça men te
nes se se tor e têm de mons tra do pa vor com re la ção à
po si ção bra si le i ra nes sa ques tão dos ali men tos – dos
grãos e da car ne. A nos sa sa í da para o Pa cí fi co, por
exem plo, vive sen do em per ra da. Já era para es tar -
mos usan do por tos do Pa cí fi co, mas não o fa ze mos
até hoje por que há um ou tro gran de te mor: o uso des -
ses por tos nos aju da rá a com pe tir pelo do mí nio do
abas te ci men to do co mér cio asiá ti co. Por isso, são cri -
a dos en tra ves. Nos jor na is de on tem, li um ab sur do:
uma ONG ame ri ca na, se não me en ga no, dis se que
os bar cos bra si le i ros es tão da ni fi can do as mar gens
do rio Pa ra guai. Fa zem de tudo para im pe dir o fun ci o -
na men to da que la e da prin ci pal hi dro via bra si le i ra, a
Ara gua ia-Tocantins. E são aju da dos pelo Mi nis té rio
Pú bli co, que er ro ne a mente en trou na Jus ti ça para im -
pe dir que se fa çam as au diên ci as pú bli cas a fim de que 
es sas hi dro vi as não fun ci o nem. Com as hi dro vi as, es -
ses por tos e a pro du ção que tem, o Bra sil não terá
com pe ti do res no mun do e irá do mi nar to tal men te o co -
mér cio de ali men tos, que cada dia se tor na mais es -
tra té gi co, mais até do que o do pe tró leo. Hoje, ain da é
a vez do pe tró leo, mas logo será o ali men to a co i sa

mais im por tan te do mun do. Então, atrás des sa ques -
tão não está ape nas a Bom bar di er; há mu i tas co i sas
mais, Se na dor Íris Re zen de. Pa ra be ni zo V. Exª pelo
seu fe liz pro nun ci a men to a res pe i to des sa ques tão.
Mu i to obri ga do pela opor tu ni da de de apar teá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Emi -
nen te Se na dor Íris Re zen de, gos ta ria de aler tá-lo que 
a Mesa vai per mi tir a con ces são de apar tes, mas des -
de que se jam bem sin té ti cos, por que o tem po está es -
go ta do e te mos mu i tos ora do res ins cri tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te, pela com pre en são e pela
ge ne ro si da de de V. Exª.

Agradeço o apar te do Se na dor Car los Be zer ra,
que de mons tra a im por tân cia da agri cul tu ra e da pe -
cuá ria no nos so País. Elas, re al men te, são o sus ten tá -
cu lo ma i or da eco no mia bra si le i ra e, con se qüen te men -
te, pre ci sam de um acom pa nha men to mu i to es pe ci al. 

Lem bro-me, Sr. Pre si den te, de quan do al can ça -
mos, em 1987, aque la su per sa fra, ele van do, de um
ano para o ou tro, em 30% a nos sa pro du ção agrí co la.
Os de pó si tos das fá bri cas de São Pa u lo e de Mi nas
Ge ra is, que es ta vam su per lo ta dos, não com por ta vam 
mais nada, com ele tro do més ti cos por toda par te e mi -
lha res de ope rá ri os dis pen sa dos, fi ca ram va zi os gra -
ças à su per sa fra. Veja bem o que é a agri cul tu ra em
nos so País!

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i ta sa tis fa ção e hon ra, con ce do o apar te ao ilus tre Se -
na dor Arlin do Por to, ex-Ministro da Agri cul tu ra e, re al -
men te, um for te de fen sor des se se tor em nos so País.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Mu i to obri ga -
do, Se na dor. Pri me i ra men te, gos ta ria de re gis trar a
ve e mên cia e a in dig na ção com que V. Exª faz esse
pro nun ci a men to. E o faz com mu i ta ra zão, por que tem 
co nhe ci men to de ca u sa, como ex-Ministro da Agri cul -
tu ra, quan do fez um bri lhan te tra ba lho, sen do res pon -
sá vel por uma su per sa fra bra si le i ra, fa zen do com que
a agri cul tu ra pu des se cres cer, de sen vol ver-se e tam -
bém es ti mu lan do o pro ces so da pe cuá ria; e como Go -
ver na dor de Go iás – na mes ma épo ca em que eu era
Vi ce-Governador do Esta do de Mi nas Ge ra is –, quan -
do V. Exª di na mi zou e mo der ni zou a pe cuá ria le i te i ra
do Esta do, que, hoje, é um dos ma i o res pro du to res de 
le i te do País. Além dis so, in cre men tou um pro gra ma
de de sen vol vi men to da pe cuá ria de cor te, que co lo -
cou o Esta do de Go iás na van guar da gra ças à qua li -
da de dos seus pro du tos. Isso nos mos tra, so bre tu do,
que Go iás hoje, além de ser um gran de pro du tor, tem
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um re ba nho de al tís si ma qua li da de, li vre da fe bre af -
to sa, em vir tu de da luta dos pro du to res, das li de ran -
ças ru ra is e do Go ver no de V. Exª, que teve con ti nu i -
da de com o do Sr. Ma gui to Vi le la. Assim, é na tu ral a
in dig na ção que V. Exª ex pres sa nes te mo men to, cha -
man do a aten ção do Go ver no e das au to ri da des bra -
si le i ras. Pre ci sa mos, sim, da di plo ma cia, mas, nes te
mo men to, exis te uma re la ção co mer ci al, que, no
mun do ca pi ta lis ta, deve ser agres si va, im po si ti va e
ma ni fes ta da de ma ne i ra cla ra e efi ci en te. Para não
me es ten der, que ro cum pri men tar V. Exª. Espe ro que
o seu pro nun ci a men to en con tre eco no Go ver no para
que to me mos as po si ções ne ces sá ri as na de fe sa não 
ape nas do pro du tor ru ral, o que V. Exª des ta ca bem,
mas da eco no mia, do povo e da Na ção bra si le i ra, que
pre ci sa ser res pe i ta da. Mu i to obri ga do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Per mi te-me 
V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i ta sa tis fa ção, con ce do o apar te ao Se na dor mi ne i ro
José Alen car.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Se na dor
Iris Re zen de, é re al men te mo ti vo de ad mi ra ção para
to dos nós a for ma como V. Exª abor da essa ques tão.
Te mos as sis ti do, em ne go ci a ções in ter na ci o na is, à
ma ne i ra como es ses pa í ses de fen dem a sua eco no -
mia. É uma co i sa fan tás ti ca! Há pou co tem po, hou ve,
em Mi nas Ge ra is, o cha ma do Fó rum das Amé ri cas,
onde es ti ve ram pre sen tes re pre sen tan tes de to dos os 
pa í ses das três Amé ri cas. Um re pre sen tan te da in -
dús tria de su cos de la ran ja de São Pa u lo per gun tou
aos re pre sen tan tes ame ri ca nos qual a ra zão de de -
fen de rem tan to a Alca e, ao mes mo tem po, co bra rem
US$454 por to ne la da de suco de la ran ja que in gres -
sas se no mer ca do ame ri ca no. A res pos ta foi mu i to
sim ples: ”Para de fen der os la ran ja is da Fló ri da“. Da
mes ma for ma, um in dus tri al do aço, mi ne i ro, per gun -
tou por que de ter mi na dos aços es pe ci a is pa ga vam
102% de alí quo ta de pro te ção para en trar no mer ca do 
ame ri ca no. E acres cen tou: ”Se ria tam bém para a de -
fe sa dos la ran ja is da Fló ri da?“ A res pos ta foi a se guin -
te: ”Não, é para a de fe sa de ou tros la ran ja is“. Na que la
épo ca, ha vía mos aber to as nos sas fron te i ras de for -
ma in dis cri mi na da e in con se qüen te, para não di zer ir -
res pon sá vel, e che ga mos a en fra que cer a eco no mia
bra si le i ra di an te da que la ati tu de. Com re la ção ao Ca -
na dá, me di das que re per cu tam mun di al men te pre ci -
sam ser to ma das, por que no mun do in te i ro re per cu tiu
essa me di da que foi to ma da em re la ção à car ne bra -

si le i ra. E aque le país sabe que se tra tou de uma po si -
ção de so nes ta, por que co nhe ce mu i to bem a qua li da -
de da car ne bra si le i ra. Então, o pre ju í zo que nos está
ca u san do não diz res pe i to ape nas a cem, du zen tos
ou qui nhen tos mi lhões de dó la res de car ne bo vi na
que pos sa ser ex por ta da para os Esta dos Uni dos, o
Ca na dá e o Mé xi co. Não. O pre ju í zo, re al men te, pode
afe tar o nos so co mér cio de car ne bo vi na para o mun -
do in te i ro. Co lo can do-me no lu gar de um im por ta dor
de car ne bra si le i ra, em qual quer país da Ásia ou mes -
mo da Eu ro pa, eu iria, na tu ral men te, sus pen der as
ne go ci a ções até que a si tu a ção se es cla re ces se.
Então, é pre ci so que se tome uma me di da mu i to drás -
ti ca para que o mun do in te i ro com pre en da que o Bra -
sil não pode ace i tar essa ques tão. Por exem plo, te -
mos, aqui, mu i tas em pre sas ca na den ses, que são
aco lhi das por nós de bra ços aber tos e que tra ba lham
no nos so mer ca do. Algu mas de las nem vi e ram para
cres cer co nos co, mas para cres cer às nos sas cus tas.
E nós, mes mo as sim, es ta mos tra tan do mu i to bem
toda essa gen te, que nos co lo ca como co lo nos seus.
Não po de mos, de fato, ace i tar que o País cru ze os
bra ços. Pa ra be ni zo-o, emi nen te Se na dor Iris Re zen -
de, pelo pro nun ci a men to in dig na do que V. Exª está a
pro fe rir.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do pelo apar te, Se na dor José Alen car.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Iris Re zen de, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE(PMDB – GO) – Ouço,
com mu i to pra zer, o Se na dor Ro ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Iris Re zen de, a in dig na ção de V. Exª é san ta. Há
mo men tos em que a pa ciên cia é vir tu de; em ou tros, a
vir tu de é a pa ciên cia. Mas há mo men tos em que a in -
dig na ção é san ta, como foi san ta a in dig na ção do
Cris to ao ex pul sar os ven di lhões do Tem plo. Mas va -
mos apro fun dar um pou co essa ques tão que diz res -
pe i to a in te res ses de pa í ses. Pa í ses não têm ami gos,
Se na dor; têm in te res ses. Essa é uma de cla ra ção co -
nhe ci dís si ma do Ro o se velt, que não era o Frank lin,
mas foi Pre si den te dos Esta dos Uni dos. Os pa í ses
têm in te res ses. O Ca na dá, de uma for ma tru cu len ta,
des le al, ar bi trá ria e cri mi no sa – ter mo em pre ga do por 
V. Exª com ex tra or di ná ria pre ci são – está de fen den do
os seus in te res ses na ci o na is. Mas nós es ta mos abrin -
do a guar da. Vo ta mos a Lei de Pa ten tes com o pre tex -
to de abrir mos o Bra sil para o mun do. Há pou co tem -
po ace ná va mos com a ace le ra ção da par ti ci pa ção do
Bra sil na Alca, que é ape nas um acor do de Ta ri fa
Exter na Co mum – TEC – e que ex põem to dos os pro -
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du tos bra si le i ros à com pe ti ção com os nor -
te-americanos. Nós es ta mos ace i tan do os trans gê ni -
cos – não en tro nem no mé ri to da uti li da de da pes qui -
sa dos trans gê ni cos, que exis te, sem a me nor som bra 
de dú vi da, tal vez até para a pró pria so bre vi vên cia da
hu ma ni da de – e isso sig ni fi ca ace i tar o mo no pó lio na
pro du ção e na dis tri bu i ção de se men tes e o fim da
agri cul tu ra bra si le i ra para os pro du to res de pe que no
e mé dio por te, além da sub mis são da nos sa gran de
agri cul tu ra aos in te res ses dos gran des con glo me ra -
dos que in ves tem so mas ma ci ças em pes qui sa bi o -
tec no ló gi ca. No bre Se na dor, as ove lhas que trou xe -
ram o pri on – pro te í na que pro vo ca a en ce fa lo pa dia
es pon jo sa – se ori gi na ram de uma im por ta ção de chi -
bar ros – de car ne i ros – fe i ta pelo Bra sil aos Esta dos
Uni dos. O caso que jus ti fi ca toda essa ce le u ma sur giu 
no Pa ra ná, quan do, no Mu ni cí pio de Can dói, per to de
Gu a ra pu a va, uma ove lha, pro ve ni en te de um re ba nho 
de um cri a dor im por tan te, apre sen tou os sin to mas da
do en ça da vaca lou ca – da en ce fa lo pa dia es pon gi for -
me. Ime di a ta men te ras tre ou-se a ca de ia ge ne a ló gi ca
da ove lha e che gou-se ra pi da men te à con clu são de
que ela fa zia par te de uma das oito de um lote de tre -
zen tas ove lhas im por ta dos por bra si le i ros dos Esta -
dos Uni dos, que ti nham ido pa rar na Ca ba ña Ta gua ra
Lisa, de pro pri e da de do ex-Deputado Ma u rí cio Fru et.
Ime di a ta men te o seu fi lho con cor dou com a eli mi na -
ção de todo o re ba nho – cer ca de 138 ca be ças –, uma 
vez que a Ca bã na Ta qua ra Lisa não se de di ca va à
pro du ção de car ne, mas à pro du ção ge né ti ca. No en -
tan to, aque la ini ci a ti va para me lho rar a ge né ti ca do
re ba nho ovi no aca bou nes se de sas tre! Nem mu i ta
cer te za exis te de que a ove lha de Can dói te nha re al -
men te mor ri do de uma do en ça que seja pelo me nos
as se me lha da à da vaca lou ca. Mas a sim ples sus pe i -
ta fez com que todo o re ba nho fos se eli mi na do. E o re -
ba nho ame ri ca no está sen do ras tre a do com fa ci li da -
de, por que exis te o re gis tro do ven de dor e o dos com -
pra do res, já que essa com pra foi efe tu a da por as so ci -
a ções de ovi no cul to res que com pra ram car ne i ros re -
pro du to res dos Esta dos Uni dos. Se na dor Iris Re zen -
de, se ti vés se mos Go ver no, fir me za e de cên cia o que
es ta ría mos pro i bin do era a com pra de pro du tos dos
Esta dos Uni dos, por que foi lá que se ori gi nou o pro -
ble ma que hoje se re fle te aqui! Qu an to à par ti ci pa ção
do Ca na dá, nada mais é do que uma jo ga da do Naf ta
– Ca na dá, Mé xi co e Esta dos Uni dos – para ten tar
ace le rar esse ab sur do da Alca. Mas nós vo ta mos o
Pro to co lo de Ouro Pre to, que be ne fi ci ou a Argen ti na;
vo ta mos a Lei de Pa ten tes, e es ta mos, si len ci o sa -
men te, ad mi tin do a en tra da dos trans gê ni cos. Esta -
mos abrin do mão da nos sa au to no mia. E aqui no Se -

na do a res pon sa bi li da de não é me nor. O acor do do
GATT foi vo ta do no Ple ná rio an tes de aqui che gar -
mos, no apa gar das lu zes da Le gis la tu ra an te ri or à
nos sa che ga da, Se na dor Iris Re zen de! Foi vo ta do,
com a pre sen ça de seis Se na do res, sob o pro tes to do
Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, que di zia não ha ver sido
dis cu ti do o pro je to, e se quer ha via quo rum! Mas S.
Exª não con se guiu os três apo i a men tos ne ces sá ri os
para a ve ri fi ca ção de quo rum e vo tou-se um pro je to
que se quer es ta va tra du zi do para o por tu guês: o acor -
do do GATT es ta va na lín gua ofi ci al da OMC, o fran -
cês. E os Se na do res, no Ple ná rio – no li mi te do meu
en ten di men to e do co nhe ci men to que te nho da si tu a -
ção -, não ti nham fluên cia em fran cês. Vo ta mos a
acor do do GATT, a Lei de Pa ten tes, e ago ra es ta mos
sen tan do à mesa de jan ta res e al mo ços para dis cu tir
a pro i bi ção de in gres so, nos pa í ses do Naf ta, de car -
ne bra si le i ra! Isso é ri go ro sa e ab so lu ta men te ri dí cu -
lo! Mais: que essa in dig na ção san ta, da qual V. Exª é
pos su í do nes se mo men to, re tro tra ia e fa çam tam bém
com a mes ma in dig na ção, V. Exª e o con jun to dos Se -
na do res, a aná li se dos pro je tos que te mos vo ta do sob 
o pre tex to de abrir o Bra sil para a glo ba li za ção! Glo -
ba li za ção é ve lo ci da de de trans por tes; glo ba li za ção é
au men to da ve lo ci da de de co mu ni ca ção. A glo ba li za -
ção ini cia com o co mér cio da Ingla ter ra com o mun do,
com o ad ven to da in ven ção do Ful ton, que foi a má -
qui na a va por co lo ca da nos na vi os in gle ses. A glo ba li -
za ção é um pro ces so. O que es ta mos ven do hoje aqui 
é a sub mis são do Bra sil que, em nome de uma fi lo so -
fia ne o li be ral as su mi da pelo Go ver no, pelo Pre si den -
te e pelo Con gres so es tão abrin do a nos sa eco no mia
ao mun do em de cú bi to ven tral, apre sen tan do ao Pla -
ne ta as nos sas re don das abun dân ci as sem ne go ci a -
ção, sem con tra par ti da e sem o mí ni mo de de cên cia!
Pa ra be ni zo V. Exª pelo in dig na do dis cur so que faz.
Mas que essa san ta in dig na ção pros si ga, de for ma
con ti nu a da e con sis ten te, na de fe sa dos in te res ses
na ci o na is.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te? 

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – No -
bre Se na dor Iris Re zen de, peço a V. Exª que con clua
o seu pro nun ci a men to.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, pe di ria a V. Exª a com pre en são para con ces são
do úl ti mo apar te ao no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Iris Re zen de, V. Exª fala pelo Esta do de Go iás, fala
por mim e pelo Ma gui to Vi le la, com toda a ve e mên cia
ne ces sá ria. Co nhe ce mos os dois Iris: o Iris se re no,
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con ci li a dor, ami go, aglu ti na dor; mas tam bém co nhe -
ce mos o Iris for te, in tran si gen te, quan do de fen de os
in te res ses de Go iás. Esta mos com V. Exª para co brar
do Pre si den te da Re pú bli ca uma po si ção mais fir me
da di plo ma cia bra si le i ra com re fe rên cia a esse mas -
sa cre con tra a eco no mia da pe cuá ria na ci o nal. Mu i to
obri ga do, Se na dor Iris Re zen de, por ha ver re pre sen -
ta do, mais uma vez, com dig ni da de os in te res ses do
nos so Esta do de Go iás, da re gião Cen tro-Oeste e do
Bra sil!

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te, pela ge ne ro si da de de V. Exª
que, re co nhe cen do a im por tân cia da ques tão ora em
dis cus são, fez com que nos fos se dado tem po su fi ci -
en te para ou vir aos apar tes, já que sem eles, não te -
nho dú vi das – e te nho a hu mil da de para re co nhe cer –
o meu pro nun ci a men to não te ria o va lor que tem e a
re per cus são que terá jun to às au to ri da des res pon sá -
ve is pela ad mi nis tra ção des sa ques tão, que re al men -
te me re ce aten ção es pe ci al, in te res se for te e po si ção
más cu la para a sua so lu ção. 

A dig ni da de do povo bra si le i ro está, Sr. Pre si -
den te, aci ma, mu i tas ve zes, de in te res ses sim ples -
men te co mer ci a is! 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de, 
o Sr. Djal ma Bes sa, de i xa a ca de i ra da pre -
si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los Pa -
tro cí nio, 2º Se cre tá rio.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V.
Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, se -
rei bas tan te bre ve para não in ter rom per a lis ta de
ora do res.

Estou en ca mi nhan do re que ri men to à Mesa, nos 
ter mos do art. 256 do Re gi men to Inter no, pe din do a
re ti ra da de pro je to de lei que apre sen tei, que acres -
cen ta dis po si ti vo à Lei Com ple men tar nº 101, Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, vi san do uni for mi zar man da -
tos de di ri gen tes do Po der Ju di ciá rio com o exer cí cio
fi nan ce i ro. E o faço para aten der ao ape lo fe i to pelo
Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Mi nis tro
Car los Vel lo so, com quem con ver sei hoje.

Não fe ne ce em mim a con vic ção, pelo con trá rio,
de que há que se im por um re mé dio para a si tu a ção
que está cri a da, de as sin cro nia en tre a du ra ção dos
man da tos de pre si den tes de tri bu na is e o ano fis cal,

face às res tri ções im pos tas aos ad mi nis tra do res pela
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. To da via, como não é
meu in tu i to es ta be le cer qual quer tipo de po lê mi ca
com o Po der Ju di ciá rio, ao dar en tra da no pro je to,
aus cul tei a opi nião dos Mi nis tros Car los Vel lo so e
Mar co Au ré lio, que se ma ni fes ta ram, in clu si ve pu bli -
ca men te, a fa vor do pro je to que ago ra re ti ro. 

Espe ro que o Po der Ju di ciá rio te nha, no mais
bre ve tem po pos sí vel, a ini ci a ti va de pro por essa co in -
ci dên cia dos man da tos de seus pre si den tes com o
ano fis cal, a fim de fa zer face à Lei de Res pon sa bi li da -
de Fis cal.

Não me pre o cu pam, até por que já tra tei des se
as sun to cla ra men te on tem na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, no tí ci as que têm sur gi do na
im pren sa no sen ti do de que o pro je to te ria sido apre -
sen ta do, pri me i ro, por ins pi ra ção do Po der Exe cu ti vo;
se gun do, para evi tar que o Mi nis tro Mar co Au ré lio as -
su mis se a Pre si dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
na idéia de que S. Exª lá es tan do vi es se a ser um obs -
tá cu lo às ações do Go ver no. Devo di zer que te nho re -
la ções pes so a is an ti gas com o Mi nis tro Mar co Au ré -
lio, a quem con sul tei por oca sião da apre sen ta ção do
pro je to, em de zem bro, e que se ma ni fes tou, pe ran te
mim e pu bli ca men te, a fa vor do pro je to. 

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que e seus au xi li a -
res po dem ter mu i tas cul pas e de fi ciên ci as, mas cer -
ta men te eu os isen to de qual quer cul pa nes se caso,
por que agi por mi nha ini ci a ti va e sou ab so lu ta men te
res pon sá vel pelo pro je to. 

E mais, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
devo di zer que, se for mos con sul tar as mais re cen tes
de ci sões do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ve ri fi ca re mos
que o pró prio Mi nis tro Mar co Au ré lio tem vo ta do fa vo -
ra vel men te, em al gu mas si tu a ções, para aca tar te ses
de fen di das pelo Go ver no. E um juiz deve ser ab so lu -
ta men te in de pen den te. A se gu ran ça da Jus ti ça e do
pro ces so de mo crá ti co está na in de pen dên cia do Po -
der Ju di ciá rio. O Po der Ju di ciá rio não pode nem deve
ser um bra ço do Po der Exe cu ti vo.

Re cen te men te, a Su pre ma Cor te dos Esta dos
Uni dos de ci diu con ce der a vi tó ria ao Pre si den te Ge -
or ge W. Bush. Foi uma de ci são ques ti o na da por mu i -
tos au to res, uma vez que teve, no to ri a men te, ins pi ra -
ção nas ori gens par ti dá ri as dos ju i zes. Esse não é o
caso do Bra sil. Qu e re mos que o Po der Ju di ciá rio se
man te nha sem pre com a sua in de pen dên cia. 

Uma ame a ça à ação do Po der Ju di ciá rio são os
re gi mes di ta to ri a is, au to ri tá ri os, pre po ten tes. Qu an do
o Go ver no se pre o cu pa com cer tas de ci sões do Po -
der Ju di ciá rio, ge ral men te o faz ale gan do a fra gi li da de 
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eco nô mi co-financeira do País. Isso por que o re co nhe -
ci men to de cer tos di re i tos está vin cu la do à re a li za ção
de des pe sas, as qua is mu i tas ve zes o Po der Pú bli co
não tem como pro ver. 

Ago ra mes mo es ta mos com o pro ble ma do
Fun do de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço, di re i tos
de ser vi do res pú bli cos que são re co nhe ci dos. Ora, o 
juiz tem de jul gar re al men te de acor do com sua con -
vic ção, pro cu ran do dar o di re i to a quem tem, ain da
que, even tu al men te, o ser hu ma no pos sa se equi vo -
car. Não po de mos ad mi tir que a in su fi ciên cia eco nô -
mi co-financeira de um Esta do ve nha a com pro me ter 
o po der ju di can te, ou seja, o en ten di men to do juiz
para re co nhe cer di re i tos.

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

Agra de ço a to le rân cia da Mesa e de meus Co -
le gas na jus ti fi ca ti va que fiz para apre sen ta ção des -
te re que ri men to de re ti ra da de pro po si ção.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
re que ri men to de V. Exª re ce be rá o en ca mi nha men to 
re gi men tal.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Le o mar Qu in -
ta ni lha.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 9, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos do art. 336, II, do Re -
gi men to Inter no, ur gên cia para o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 103, de 2000 (nº 3.434/97, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que al te ra a re da ção do art. 41 da Lei nº 8.212, de
24 de ju lho de 1991, com a re da ção dada pela Lei
nº 8.620, de 5 de ja ne i ro de 1993.

Sala da Ses sões, 8 de fe ve re i ro de 2001. –
Edi son Lo bão – José Alen car – Pa u lo Har tung –
He lo i sa He le na – Arlin do Por to – Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O
re que ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia, 
na for ma do dis pos to no art. 340, in ci so II, do Re gi -
men to Inter no.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha.

São li dos os se guin tes:

Of. nº 8/2001-GLDPT

Bra sí lia, 9 de fe ve re i ro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que, es tou in di -

can do o Se na dor Tião Vi a na para com por a Co mis -
são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, como su plen te,
em subs ti tu i ção ao Se na dor Jú lio Edu ar do.

Apro ve i to a opor tu ni da de para apre sen tar-lhe
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

He lo í sa He le na – Lí der do Blo co Par la men tar
de Opo si ção.

Of. nº 9/2001-GLDPT

Bra sí lia, 9 de fe ve re i ro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que, em subs ti tu -

i ção ao Se na dor Jú lio Edu ar do, in di co a Se na do ra
Ma ri na Sil va para com por as se guin tes co mis sões:

Como ti tu lar:
Co mis são de Assun tos So ci a is
Co mis são de Edu ca ção
Como su plen te:
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Apro ve i to a opor tu ni da de para apre sen tar-lhe

pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.
He lo í sa He le na – Lí der do Blo co Par la men tar

de Opo si ção.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Se -

rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Pas -

sa-se à 

Item 1:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 45, de 1998 (nº
1.668/98, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra o Tí -
tu lo XI do Có di go Pe nal, que tra ta dos cri -
mes con tra a ad mi nis tra ção pú bli ca, ten do

Pa re cer sob nº 001, 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 Ber nar do Ca bral, fa vo -
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rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en -
cer ra men to da dis cus são.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e 
da emen da, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a Emen da nº 1 (Subs ti tu ti vo) da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que tem
pre fe rên cia re gi men tal.

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.
Apro va da a Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo),

fica pre ju di ca do o pro je to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção do ven ci do para o tur no su ple men tar.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – So -
bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen -
do a re da ção do ven ci do para o tur no su ple men tar
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 3,DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de
1998 (nº 1.668, de 1996, na Casa de ori -
gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta re da ção do ven -
ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de 1998 (nº
1.668, de 1996, na Casa de ori gem), que al te ra o Tí tu -
lo XI do Có di go Pe nal, que tra ta dos cri mes con tra a
Admi nis tra ção Pú bli ca, com al te ra ções re da ci o na is
para ade qua ção à Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de
fe ve re i ro de 1998.

Sala de Re u niões da Co mis são, 8 de fe ve re i ro
de 2001 _ Pre si den te, Anto nio Car los Ma ga lhães _
Re la tor, Car los Pa tro cí no _ Ca sil do Mal da ner _
Edu ar do Su plicy.

ANEXO AO PARECER Nº  3,  DE 2001

Altera o Tí tu lo XI do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 - Có di go 
Pe nal, que tra ta dos cri mes con tra a
Admi nis tra ção Pú bli ca, o art. 517 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 _ e o
art. 6º da Lei nº 4.898, de 9 de de zem bro
de 1965, que 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
ad mi nis tra ti va ci vil e pe nal, nos ca sos de 
abu so de au to ri da de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº O Tí tu lo XI do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940 _ Có di go Pe nal, pas sa a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

”Art. 312........................ ........................
............................................................"
”Art. 316...............................................
............................................................"
”§ 1º ..................................................."
”Pena — re clu são, de 2 (dois) a 8

(oito) anos, e mul ta.“ (NR)
“...........................................................”
”Art. 317.  ............................................
..........................................................."
”Impro bi da de“ (AC)
”Art. 317-A. Pra ti car ato de im pro bi da -

de, con si de ran do-se como tal, para os efe i -
tos pe na is:“ (AC)

”I — uti li zar, au to ri zar ou per mi tir a uti -
li za ção de even tos, pro gra mas, obras, ser vi -
ços ou cam pa nhas, cus te a das pe los co fres
pú bli cos, para pro mo ção pes so al ou de ter -
ce i ros;“ (AC)

”II — uti li zar, au to ri zar ou per mi tir a uti -
li za ção de bens ou equi pa men tos de pro pri -
e da de da ad mi nis tra ção pú bli ca ou sob sua
guar da, em de sa cor do com a lei ou re gu la -
men to:“ (AC)

”Pena — de ten ção, de 6 (seis) me ses
a 2 (dois) anos, e mul ta, se o fato não cons -
ti tui cri me mais gra ve.“ (AC)

“Art. 318.   ...........................................
..........................................................."
“Pa rá gra fo úni co. A pena será au men -

ta da de um ter ço se o cri me tem por ob je to
a in tro du ção, no ter ri tó rio na ci o nal, de ar ma -
men to, mu ni ção ou ex plo si vo de uso res tri to
ou pro i bi do.”(AC)
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“............................................................”
“Art. 325. Re ve lar fato ou cir cuns tân cia 

de que tem ciên cia em ra zão do car go e que 
deva per ma ne cer em se gre do, ou fa ci li -
tar-lhe a re ve la ção:”(NR)

“............................................................”
“in for ma ção pri vi le gi a da”(AC)
“Art. 325-A. Re ve lar ou fa ci li tar que se

re ve le con te ú do de me di da ad mi nis tra ti va,
po lí ti ca ou eco nô mi ca, de atri bu i ção da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca, de Mi nis té rio, do
Ban co Cen tral do Bra sil, ou de qual quer ór -
gão ou en ti da de da ad mi nis tra ção pú bli ca,
que deva per ma ne cer em si gi lo até sua di -
vul ga ção ofi ci al pela au to ri da de com pe ten -
te:”(AC)

“Pena _ re clu são, de 1(um) a 4 (qua -
tro) anos, e mul ta, se o fato não cons ti tui cri -
me mais gra ve.”(AC)

“............................................................”
”Art. 333.  .............................................
............................................................."
“Art. 333-A. Fa zer uso, com o fim de

ob ter van ta gem eco nô mi ca, de in for ma ção
pela qual se re ve le ou se fa ci li te a re ve la ção 
do con te ú do de me di da a que se re fe re o
art. 325-A.”(AC)

“Pena _ re clu são, de 1 (um) a 4 (qua -
tro) anos, e mul ta, se o fato não cons ti tui cri -
me mais gra ve.” (AC)

“...........................................................”
“De so be diên cia a man da do ju di ci al” (NR)
“Art. 359. De i xar de cum prir ou re tar -

dar, in jus ti fi ca da men te, o cum pri men to de
man da do ou de ci são ju di ci al de que é des ti -
na tá rio, para sa tis fa zer in te res se ou sen ti -
men to pes so al:” (NR)

“Pena _ de ten ção, de 6 (seis) me ses a
2 (dois) anos.” (NR)

Art. 2º O art. 517 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 
de ou tu bro de 1941 _ Có di go de Pro ces so Pe nal,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 517. ............................................”
“Pa rá gra fo úni co. ofe re ci da a de nún cia, 

o juíz po de rá fun da men ta da men te, afas tar o 
réu do exer cí cio do car go ou fun ção, du ran te 
o pro ces so, pelo pra zo má xi mo de 4 (qua -
tro) me ses, sem pre ju í zo da re mu ne ra ção,
quan do a gra vi da de do fato, a prá ti ca con tu -
maz de de li tos da mes ma na tu re za, ou a

con ve niên cia da ins tru ção cri mi nal as sim o
exi gi rem.” (AC)

Art. 3º O art. 6º da Lei nº 4.898, de 9 de de -
zem bro de 1965, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 6º..................................................
............................................................"
“§ 6º Se o cri me for pra ti ca do com uso

de vi o lên cia ou gra ve ame a ça:” (AC)
“Pena _ de ten ção, de 6 (seis) me ses a

3 (três) anos.” (AC)

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Estan do a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se
ime di a ta men te à apre ci a ção da re da ção fi nal.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer -
ra men to da dis cus são.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Encer ra da a dis cus são sem apre sen ta ção de

emen das, a ma té ria é dada como de fi ni ti va men te
ado ta da, sem vo ta ção, nos ter mos do art. 284 do Re -
gi men to Inter no.

A ma té ria re tor na à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Item 2:

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa -
gem nº 87, de 2001 (nº 126/2001, na Casa
de ori gem), de ini ci a ti va do Se nhor Pre si den -
te da Re pú bli ca, so li ci tan do a re ti ra da do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 10, de 1996 (nº
724/95, na Casa de ori gem), de sua au to ria,
que de fi ne os cri mes de es pe ci al gra vi da de e 
al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 2.848,
de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal.

Em vo ta ção a men sa gem.
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 de Lei da Câ ma ra nº 10, de 1996, vai

ao Arqui vo.
Se rão fe i tas as de vi das co mu ni ca ções à Câ ma -

ra dos De pu ta dos e ao Pre si den te da Re pú bli ca.
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O Pro je to de Lei do Se na do nº 104, de 1995,
que tra mi ta va em con jun to com o re fe ri do pro je to, vol -
ta a ter tra mi ta ção au tô no ma.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do
Dia.

Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men -
to n.º 9, de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 103, de 2000.

Em vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Apro va do o re que ri men to, a ma té ria a que se
re fe re fi gu ra rá na Ordem do Dia da se gun da ses são
de li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te, nos ter mos do
art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no, ou seja, na
pró xi ma ter ça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – So -
bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 4,  DE 2001

Da Mesa Di re to ra do Se na do Fe de -
ral, so bre o Re que ri men to nº 668, de
2000, da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, que so li ci ta in for ma ções
ao Se nhor Mi nis tro das Co mu ni ca ções
ob je ti van do es cla re cer ques tões le van ta -
das pelo Re la tó rio da Ou vi do ria da Agên -
cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções, re fe -
ren te ao pe río do com pre en di do en tre 10
de agos to de 1999 e 31 de mar ço de
2000.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura des -
ta Casa, em Pa re cer vo ta do no dia 7 de de zem bro de
2000 (Pa re cer nº 1.327, de 2000 — CI), em que ana li -
sou o Re la tó rio da Ou vi do ria da Agên cia Na ci o nal das 
Te le co mu ni ca ções (Ana tel) re fe ren te ao pe río do com -
pre en di do en tre 10 de agos to de 1999 e 31 de mar ço
de 2000 (Ofí cio nº S/41, de 2000 — nº 9/2000, na ori -
gem), con clu iu pela ne ces si da de de se re que rer ao
Mi nis tro das Co mu ni ca ções in for ma ções so bre as se -

guin tes ques tões, ema na das do tex to apre sen ta do
por aque la Ou vi do ria:

1. Qual o pro ce di men to em re la ção às re cla ma -
ções dos con su mi do res, tan to as fe i tas di re ta men te à
Agên cia, quan to aque las re a li za das jun to às em pre -
sas pres ta do ras do ser vi ço?

2. Qual a ra zão de a Ana tel, se tal fato é cor ren -
te, não co brar a ou tor ga de con ces são, per mis são ou
au to ri za ções para per mis são dos ser vi ços de te le co -
mu ni ca ções, con tra ri an do o dis pos to na Lei Ge ral das 
Te le co mu ni ca ções (LGT)?

3. Qual a ra zão, se con fir ma do o fato, de a Ana -
tel des ti nar par te da re ce i ta ar re ca da da com a taxa do 
Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções para
ati vi da des não pre vis tas em lei, des res pe i tan do o Có -
di go Tri bu tá rio Bra si le i ro?

4. Por que o or ça men to da Ana tel teve con tin -
gen ci a men to de re cur sos im pos tos pelo Go ver no Fe -
de ral, con tra ri an do a LGT, que im pe de tal me di da?

O re que ri men to foi en ca mi nha do à Mesa Di re to -
ra, em 15 de de zem bro de 2000, para de ci são.

É o re la tó rio.

II – Voto

As ques tões apon ta das pe los ilus tres Se na do -
res mem bros da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, em seu re que ri men to, fo ram le van ta -
das pelo Ou vi dor da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções em seu re la tó rio, sem po rém vi rem acom -
pa nha das de qua is quer ex pli ca ções ou co men tá ri os
so bre os mo ti vos que le va ram a agên cia a tais pro ce -
di men tos, que con tra ri am a le gis la ção em vi gor, no -
ta da men te a Lei Ge ral das Te le co mu ni ca ções, em
seus arts. 15 e 48, e o art. 77 do Có di go Tri bu tá rio
Bra si le iro.

É de ma ni fes to in te res se do Con gres so Na ci o -
nal, no exer cí cio de sua fun ção fis ca li za do ra das ati vi -
da des da Ana tel, con sa gra das na Lei Ge ral das Te le -
co mu ni ca ções (art. 19, in ci so XXIX, e art. 45, pa rá gra -
fo úni co), e, prin ci pal men te, dos usuá ri os dos ser vi -
ços de te le co mu ni ca ções em nos so País, que se jam
es cla re ci das as ra zões de a Ana tel ha ver ado ta do os
pro ce di men tos as si na la dos.

Cabe à Mesa do Se na do Fe de ral, con for me es -
ta tu em os arts. 215 e 216 do Re gi men to Inter no, com -
bi na dos com o art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
en ca mi nhar pe di dos de in for ma ções a Mi nis tros de
Esta do.

Em vis ta do ex pos to, vo ta mos fa vo ra vel men te
ao en ca mi nha men to do re que ri men to nº 668, de
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2000, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, ao 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

Sala de re u niões, Antô nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te – Ca sil do Mal da ner, Re la tor – Edu ar do
Su plicy –, Car los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Com re fe rên cia ao ex pe di en te que aca ba de ser
lido, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a
Mesa apro vou o Re que ri men to n.º 668, de 2000, de
au to ria da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura,
so li ci tan do in for ma ções ao Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Vol -
ta-se à lis ta de ora do res.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do,
que fa la rá pela Li de ran ça do Blo co.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (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, o Esta do do Rio de Ja ne i -
ro ul ti ma men te tem sido pal co de al guns acon te ci -
men tos que nos le vam a fi car pre o cu pa dos.

Po de mos re la ci o nar al guns, como o aci den te
no es tá dio do Vas co da Gama, no dia 30 de de zem -
bro de 2000, du ran te a par ti da en tre essa equi pe e o 
São Ca e ta no, o qual vi ti mou 159 tor ce do res e se
deu por ir res pon sa bi li da de da di re ção do clu be, que
per mi tiu a su per lo ta ção. Fe liz men te, não se re gis tra -
ram mor tes. No dia se guin te, 31, por oca sião da co -
me mo ra ção da pas sa gem de ano, os fo gos de ar ti fí -
cio que i ma ram 59 pes so as. Ou tro aci den te vi ti mou
vá ri as pes so as, prin ci pal men te cri an ças, du ran te o
pro gra ma Xuxa Park, na Rede Glo bo.

Esses im pre vis tos acon te cem, a ma i o ria por
ir res pon sa bi li da de dos di ri gen tes de en ti da de e or -
ga ni za ções, ou tros, por ir res pon sa bi li da de dos go -
ver nan tes, como é o caso da den gue. Co me ça, ou -
tra vez, uma epi de mia no Esta do do Rio de Ja ne i -
ro, prin ci pal men te na pe ri fe ria e na ci da de do Rio
de Ja ne i ro. A Ba i xa da Flu mi nen se e as ci da des da 
Gran de Rio tam bém têm sido afe ta das. O Mu ni cí -
pio de Ni te rói já re gis trou mais de 900 ca sos, sem
con tar os de Nova Igua çu e São João de Me ri ti.
Não en tra ram tam bém nes sa es ta tís ti ca os ba ir ros 
da pe ri fe ria, os mor ros e as fa ve las, onde as con -
di ções sa ni tá ri as e de sa ú de são as pi o res pos sí -
ve is.

Há mais de um ano, o Go ver no Fe de ral, por in -
ter mé dio da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de – FNS,
de mi tiu os cha ma dos ma ta-mosquitos do Rio de Ja -
ne i ro. Eram mais de 6 mil guar das en dê mi cos que
cum pri am um pa pel im por tan te: com ba ti am o mos -
qui to da den gue. Esses tra ba lha do res tra va ram uma 
lon ga ba ta lha, para ten tar re to mar o seu em pre go;
no en tan to, não fo ram re in te gra dos, ape sar de te rem 
ga nho ação in clu si ve no STJ.

Esta vam acam pa dos em fren te à Câ ma ra de
Ve re a do res do Rio de Ja ne i ro, es pe ran do um even -
tu al cha ma do para con tra ta ção e re tor no aos seus
pos tos de tra ba lho e, na no i te do dia 24 de ja ne i ro
pró xi mo pas sa do, por ação da Gu ar da Mu ni ci pal, fo -
ram re ti ra dos à for ça, com tru cu lên cia. Vá ri os fo ram
es pan ca dos de for ma vi o len ta e hos pi ta li za dos com
fra tu ras de bra ço e per na. Enquan to isso, a po pu la -
ção está ex pos ta à epi de mia cres cen te, com o apa -
re ci men to da cha ma da den gue 3, a den gue he mor -
rá gi ca, a mais pe ri go sa, que pode oca si o nar a mor -
te do pa ci en te.

Apro ve i to a mi nha es ta da na tri bu na para re la -
tar um fato mu i to gra ve, acon te ci do no Rio de Ja ne i -
ro, que já es ta va ca in do no es que ci men to e foi tra zi -
do à tona por um jor na lis ta do Jor nal do Bra sil. É
um caso pes so al, in di vi du al.

Não cos tu mo abor dar fa tos pes so a is, mas pre -
ten do tra tar des sa ques tão por con si de rá-la da ma i -
or im por tân cia. Assim pro ce do, não por fal ta de sen -
si bi li da de, mas por en ten der que o Ple ná rio do Se -
na do deve ser uti li za do, prin ci pal men te, para a dis -
cus são dos gra ves pro ble mas que afe tam a Na ção.

To da via, nes ta opor tu ni da de, que ro abrir uma
ex ce ção e tor nar pú bli co o dra ma vi vi do pela fa mí lia
de um jo vem, a trá gi ca his tó ria de Már cio La po en te
da Sil ve i ra, ca de te do Exér ci to bra si le i ro, cuja vida
foi ce i fa da em cir cuns tân cia, até a pre sen te data,
ne bu lo sa e mal es cla re ci da.

O caso do en tão ca de te Már cio che gou ao
nos so co nhe ci men to por meio do re la to de sua mãe
e do gru po Tor tu ra Nun ca Mais, que me en tre ga ram
uma sé rie de do cu men tos e de co ra jo sos ar ti gos as -
si na dos pelo jor na lis ta Fritz Utze ri, di re tor de re da -
ção do Jor nal do Bra sil. 

Embo ra acos tu ma do a li dar com acon te ci men -
tos gra ves e in jus ti ças de toda or dem que to dos os
dias che gam à re da ção do JB, o ex pe ri en te jor na lis -
ta sen si bi li zou-se com o dra ma vi vi do pe los pais do
ra paz na bus ca por jus ti ça e de ci diu es cre ver o
apro pri a da men te de no mi na do ”Jus ti ça“. Nes se ar ti -
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go, ao qual se se gui ram ou tros, o jor na lis ta abor da a 
mor te do ca de te Már cio.

Már cio La po en te de ci diu abra çar a car re i ra mi li -
tar, ten do cur sa do a Aca de mia Mi li tar das Agu lhas
Ne gras, im por tan te cen tro de for ma ção de ofi ci a is do
Exér ci to bra si le i ro.

Fi lho ama do e pes soa ben quis ta por seus com -
pa nhe i ros de far da, em 9 de ou tu bro de 1990, o ca de -
te Már cio pas sou mal e des ma i ou, du ran te ses são
ma ti nal de exer cí ci os fí si cos.

A per da de cons ciên cia do jo vem, en tre tan to,
não foi su fi ci en te para con ven cer o ofi ci al res pon sá vel 
pela con du ção do tre i na men to, o en tão Te nen te Antô -
nio Car los De Pes soa, que o as pi ran te ne ces si ta va,
com ur gên cia, de cu i da dos mé di cos.

Por in crí vel que pos sa pa re cer, em vez de se
pre o cu par com a in te gri da de fí si ca do co man da do, o
Te nen te De Pes soa pas sou a xin gá-lo, em al tos bra -
dos. Como seus gri tos não ob ti ve ram res pos ta – afi -
nal de con tas o ca de te Már cio es ta va des ma i a do – o
te nen te pas sou a chu tá-lo em di ver sas par tes do cor -
po.

Des fa le ci do e sem for ças para re a gir, o cor po de 
Már cio foi gol pe a do, com vi o lên cia, por aque le que,
em tese, se ria res pon sá vel por sua edu ca ção e for -
ma ção mi li tar.

Três ho ras após a bar bá rie, per ce ben do a gra vi -
da de da si tu a ção, os ofi ci a is e os res pon sá ve is pela
Aca de mia re sol ve ram pres tar so cor ro ao ca de te, con -
du zin do-o à uni da de mé di ca da pró pria ins ti tu i ção.

Como o es ta do de sa ú de do pa ci en te não dava
si na is de me lho ra, os mé di cos da uni da de mi li tar, re -
ce o sos do pior, au to ri za ram a trans fe rên cia do ra paz
para o Hos pi tal Cen tral do Exér ci to, na ca pi tal do
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Fra co e mu i to fe ri do, o pa ci en te não re sis tiu ao
trans la do, che gan do mor to no ci ta do HCE. Para os
que des co nhe cem o Esta do do Rio de Ja ne i ro, lem bro 
aqui que a AMAN está lo ca li za da no Mu ni cí pio de Re -
sen de, e o HCE, na ca pi tal do Esta do. Uma vi a gem
sem con tra tem pos en tre Re sen de e o Rio de Ja ne i ro
é re a li za da, no mí ni mo, em duas ho ras. A trans fe rên -
cia do ca de te para um lo cal tão dis tan te não po de ria
ja ma is ser au to ri za da, so bre tu do nas con di ções crí ti -
cas em que se en con tra va.

Se a mor te do ca de te teve como ca u sa ex clu si -
va os fe ri men tos pro du zi dos pelo in di zí vel ofi ci al De
Pes soa, ou, por ou tra, se o fa le ci men to se de veu à ca -
u sa ex ter na, di fi cil men te fi ca re mos sa ben do. O que
se sabe, e está pro va do nos au tos dos pro ces sos cri -
mi nal e ci vil, é que o ofi ci al chu tou, por di ver sas ve -

zes, o cor po iner te do ca de te. Cor po que apre sen ta va
evi den tes si na is de vi o lên cia.

Sa be-se, tam bém, Sr. Pre si den te, que por sua
con du ta cri mi no sa, co var de e tí pi ca dos cam pos na -
zis tas de con cen tra ção, o Te nen te De Pes soa foi ab -
sol vi do em pri me i ra ins tân cia na Jus ti ça Mi li tar. Essa
de ci são es drú xu la e que con tra ri a va toda pro va cons -
tan te dos au tos so men te veio a ser re for ma da no Su -
pe ri or Tri bu nal Mi li tar, que con de nou o te nen te chu ta -
dor a ri dí cu los três me ses de de ten ção.

De Pes soa, é pre ci so es cla re cer, não foi sen ten -
ci a do pela mor te do ca de te. Sua pu ni ção foi ti pi fi ca da
como ”maus tra tos a in fe ri or“.

Ja ma is, no cur so dos au tos, se quer se co gi tou
da con de na ção do te nen te pela mor te do jo vem ca de -
te. Não! O ofi ci al foi con de na do por sin ge los ”maus
tra tos“.

Indig na do com a im pu ni da de do res pon sá vel,
nes ta opor tu ni da de faço mi nhas as pa la vras do jor na -
lis ta Fritz Utze ri: ”Estou cer to de que o Te nen te De
Pes soa não acor dou na que la fa tí di ca ma nhã com
uma idéia na ca be ça: ”Taí! Hoje vou ma tar o La po en -
te!“ Nem achou que ia ma tá-lo quan do o chu ta va de
for ma sel va gem. Foi, como se di zia em mu i tos ca sos
de tor tu ra, ”um aci den te de tra ba lho“.

O Te nen te De Pes soa, na qua li da de de res pon -
sá vel di re to pela in te gri da de fí si ca da tro pa de ca de -
tes que na que la ma nhã co man da va, deve ser res pon -
sa bi li za do pelo fa le ci men to do as pi ran te Már cio não
ape nas pe los chu tes e im pro pé ri os di tos, mas pelo
cri me de omis são de so cor ro, pelo des pre pa ro e pela
de son ra que trou xe à cor po ra ção mi li tar.

Cum pre en fa ti zar que o cri me pra ti ca do con tra o 
as pi ran te Már cio ocor reu em 1990, ou seja, há mais
de dez anos. Três me ses de ca de ia – em cela es pe ci -
al, é bom que se diga – é uma pena mu i to bran da para 
um cri me tão bár ba ro. E isso ofen de o sen ti men to de
jus ti ça de to dos nós.

Se um ser vi dor pú bli co sub trai um ob je to da re -
par ti ção onde tra ba lha, por me nor que seja o va lor
des se ob je to, esse ser vi dor será de mi ti do a bem do
ser vi ço pú bli co. Além dis so, será con de na do a res sar -
cir o Erá rio e res pon de rá, pe nal men te, pelo cri me de
apro pri a ção in dé bi ta.

Cha mo a aten ção de to dos para esse fato. Sr.
Pre si den te, Srs. Se na do res, a sub tra ção de uma ve -
lha má qui na de es cre ver por um ser vi dor pode sig ni fi -
car o seu afas ta men to. Não é jus to que se dê mais va -
lor a um bem ma te ri al do que a vida. A vida é o bem ju -
rí di co mais caro, re co nhe ci do e pro te gi do pelo di re i to
de to dos os po vos ci vi li za dos.
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Agri de nos sa cons ciên cia, por ab so lu ta fal ta de
ló gi ca, que um ho mi cí dio, pra ti ca do por um agen te
pú bli co, no caso um mi li tar, con tra ou tro mi li tar, nas
de pen dên ci as de uma ins ti tu i ção man ti da pelo Esta -
do, seja san ci o na do com pena mais bran da do que a
atri bu í da a um cri me pa tri mo ni al.

A con du ta an ti ju rí di ca do Te nen te De Pes soa
não foi so men te ter mal tra ta do um co man da do. Foi
mu i to mais gra ve do que isso. Se os chu tes do te nen te 
não fo ram su fi ci en tes para ma tar o Ca de te Már cio,
sua omis são a par tir do mo men to em que ve ri fi cou
que o ca de te ha via des ma i a do é ele men to mais do
que su fi ci en te para res pon sa bi li zá-lo pelo cri me de
ho mi cí dio cul po so. 

Ele se omi tiu. Fin giu ou não sou be ava li ar a gra vi -
da de do es ta do de sa ú de do ca de te. Para di zer o mí ni -
mo, agiu com ab so lu ta ne gli gên cia, ne gli gên cia agra -
va da pela agres são in jus ti fi ca da, cru el e sel va gem. 

A pre sen ça do te nen te, hoje Ca pi tão De Pes -
soa, cer ta men te não en gran de ce o Exér ci to bra si le i -
ro, que dis põe de qua dros de in ques ti o ná vel va lor e
que tem ab so lu ta cons ciên cia de seu pa pel cons ti tu ci -
o nal. 

Qu e ro es cla re cer que ao abor dar o caso da
mor te do Ca de te Már cio não es tou jul gan do a ins ti tu i -
ção mi li tar. As crí ti cas aqui apre sen ta das não são ex -
ten si vas às For ças Arma das e aos seus qua dros.

Jul go, con tu do, que se ho mi cí dio hou ve, que por 
essa con du ta seja jul ga do o seu au tor. O que não se
ad mi te é qual quer ati tu de que por ven tu ra bus que
aco ber tar um fato cri mi no so. O Esta do do Di re i to, pre -
ce i tu a do no art. 1E da Cons ti tu i ção Fe de ral, não ad mi -
te in ge rên ci as de na tu re za cor po ra ti va nos pro ces sos 
cri mi na is, se jam eles mi li ta res ou não. 

O caso do Te nen te Már cio não está en cer ra do,
como er ra da men te pen sam al guns. Ele pre ci sa ser
ur gen te men te re a ber to para que a Jus ti ça pos sa, en -
fim, tri un far. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro meu Tuma,
por ces são do Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – 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, a in so lên cia da que les
que se de di cam a afron tar a lei bra si le i ra como ban di -
dos vi o len tos já ul tra pas sou to dos os li mi tes, in clu si ve 
de ima gi na ção. Sua ou sa dia, in cen ti va da e ali men ta -
da, nos úl ti mos vin te anos, pela com pla cên cia dos
adep tos e de uma nova cri mi no lo gia des ti na da a pri vi -
le gi ar pse u dos di re i tos do de lin qüen te vis to como re -

bel de sem ca u sa – ou seja, um ter ro ris ta des pro vi do
de ban de i ra po lí ti ca -, afron ta a dig ni da de de to dos os
ci da dãos, des mo ra li za e cor rói o Po der Pú bli co, ame -
a ça as ins ti tu i ções do Esta do de mo crá ti co de Di re i to e 
pro duz le giões de ale i ja dos, quan do não lhes con se -
gue ce i far a pró pria vida.

Mu i tos de nos sos Pa res, as sim como eu mes -
mo, já re la ta ram des ta tri bu na acon te ci men tos que
de mons tram o acer to de mi nhas afir ma ções ini ci a is.
A par dis so, o no ti ciá rio da im pren sa re tra ta, di a ri a -
men te, a es ca la da de vi o lên cia que as so la o País de
nor te a sul, sem en con trar re vi de, con ten ção e pu ni -
ção a al tu ra. Enquan to isso, ví ti mas ino cen tes vão
tom ban do. Por tan to, pou co te ria eu a acres cen tar ao
que V. Exªs já co nhe cem des se pa no ra ma trá gi co, no
qual rara é a fa mí lia ain da não tra u ma ti za da pela ação 
de al guns des ses ce le ra dos que em pes tam nos sas
ci da des. Mas há um fato novo – o re cen te as sas sí nio
de mais um bri lhan te e co ra jo so De le ga do de Po lí cia
de meu Esta do – que me re ce re gis tro por com pro var
o ina cre di tá vel grau de vi ru lên cia pre sen te num dos
ra mos mais bem es tru tu ra dos den tro do cri me or ga ni -
za do, isto é, o rou bo de car gas. Uma ati vi da de de li tu o -
sa, vi o len ta que ca u sa pre ju í zos de mais de meio bi -
lhão de re a is por ano no Bra sil. Uma sa nha fu nes ta já
en qua dra da na mira da Co mis são Par la men tar Mis ta
de Inqué ri to, que te nho a hon ra de pre si dir nes te Con -
gres so Na ci o nal.

Na ma dru ga da de 31 de ja ne i ro úl ti mo, um ban -
do ar ma do com fu zis, sub me tra lha do ras e pis to las
au to má ti cas as sal tou a Trans por ta do ra Pro mo dal Lo -
gís ti ca, no ba ir ro Jar dim São Ge ral do, no Mu ni cí pio
de Gu a ru lhos, na re gião me tro po li ta na da Gran de
São Pa u lo. Os pri me i ros ban di dos a che gar, à fren te
de dois ca mi nhões-baús da qua dri lha, usa vam uni for -
mes de se gu ran ça, como lo go ti po da Ca lix to Se gu -
ran ça. Ren de ram vin te fun ci o ná ri os da trans por ta do -
ra, abrin do ca mi nho para cer ca de trin ta en ca pu za -
dos, que des ce ram de um da que les ve í cu los.

Os ban di dos – a nova moda é cha má-los de
”sus pe i tos“ ou ”ra pa zes“ e nun ca, pelo me nos, de
acu sa dos – per ma ne ce ram na em pre sa du ran te três
ho ras e en che ram um dos ca mi nhões com te le fo nes
ce lu la res.

Àque la hora, em nove vi a tu ras, duas equi pes da
Di vi são de Inves ti ga ções so bre Fur tos e Rou bos de
Ve í cu los e Car gas (Di ve car), Órgão do De par ta men to 
de Inves ti ga ções so bre Cri mes Pa tri mo ni a is (De pa -
tri), da Po lí cia Ci vil de São Pa u lo, pa tru lha vam pre -
ven ti va men te a re gião – a se gun da em im por tân cia
eco nô mi ca em meu Esta do -, de vi do ao alto ín di ce de
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rou bos de car gas ali re gis tra do. Uma tes te mu nha avi -
sou a Po lí cia e aler tou-a de que um dos ca mi -
nhões-baús dos ban di dos se guia pela Via Du tra, no
sen ti do do Rio de Ja ne i ro. O De le ga do Oscar de Ma -
tos Neto, acom pa nha do de três in ves ti ga do res, con -
se guiu in ter cep tá-lo e cap tu rar o seu ocu pan te. Em
se gui da, essa au to ri da de lo ca li zou ou tro ca mi nhão da
qua dri lha em fren te ao Shop ping Cen ter Inter na ci o -
nal de Gu a ru lhos e cer cou os seus dois ocu pan tes.
Mas a equi pe da Di ve car foi pega de sur pre sa pelo res -
tan te do ban do: os qua dri lhe i ros “es col ta vam” o ve í cu lo 
a dis tân cia e ata ca ram os po li ci a is pe las cos tas, des -
car re gando seus AR-15 so bre eles. A vi a tu ra da Di ve -
car – uma Bla zer – fi cou pi co ta da a bala. O De le ga do
teve a fe mo ral es quer da e o jo e lho di re i to per fu ra dos.
O Inves ti ga dor Ama deu Apa re ci do Ba tis ta foi ba le a do 
no pes co ço e seus co le gas, Mar co Au ré lio Si mur ro e
José Má rio Li mon te, fe ri dos nas per nas. 

Os fe ri dos che ga ram a ser in ter na dos no Hos pi -
tal Car los Cha gas, de Gu a ru lhos. Mas o De le ga do
Oscar de Ma tos Neto mor reu qua tro dias de po is. Se -
gun da-feira úl ti ma, dia 5 do cor ren te mês, o cor po foi
ve la do na Ca pe la Ecu mê ni ca da Aca de mia de Po lí cia
Ci vil Dr. Co ri o la no No gue i ra Co bra, no cam pus da
Uni ver si da de de São Pa u lo. Cen te nas de po li ci a is
acom pa nha ram o fé re tro até o Ce mi té rio São Pe dro,
em Vila Alpi na, onde o cor po foi cre ma do, e ma ni fes -
ta ram a sua in sa tis fa ção ao lon go de todo o tra je to.

O Dr. Oscar de Ma tos Neto, fi lho de Eu ri co Ma -
tos e Dª Alber ti na Cas pa ri de Ma tos, nas ce ra a dia 15
de se tem bro de 1954, na ci da de Ou ri nhos, Esta do de
São Pa u lo. Ti nha, por tan to, 46 anos de ida de, 12 dos
qua is de di ca dos à car re i ra de De le ga do de Po lí cia,
em que exer cia o car go em ca rá ter efe ti vo. Con cur sa -
do, in gres sa ra na Po lí cia em 1989 e pas sa ra da 5ª
para a 4ª Clas se em ju lho de 1991. Me nos de um ano
de po is, a 21 de agos to, por me re ci men to, as cen deu à
3ª Clas se. E tam bém por me re ci men to, des de ju nho
de 1997, en con tra va-se na 2ª Clas se.

Logo ao in gres sar na pro fis são, fi li ou-se à Asso -
ci a ção dos De le ga dos de Po lí cia do Esta do de São
Pa u lo (ADPESP) e, em to das as De le ga ci as nas qua -
is ser viu, do an ti go De gran ao De pa tri, pas san do pelo
De cap, con quis tou a ad mi ra ção e o res pe i to dos co le -
gas e su bor di na dos. Era lí der. E des te mi do ao de fen -
der os ci da dãos e a lei. Mor reu por isso. De i xa vi ú va a
Srª Cé lia Re gi na de Cas tro Ma tos, com quem teve os
fi lhos Gla u co Ta deu de Cas tro Ma tos e Adri an ne Re -
gi na de Cas tro Ma tos. A sua fa mí lia e a to dos os co le -
gas en vio, co mo vi do, meus mais pro fun dos sen ti men -
tos de pe sar.

Além de o Dr. Oscar de Ma tos Neto ter sido in -
dis cu ti vel men te um he rói, é evi den te que sua mor te é
em ble má ti ca da si tu a ção em que se en con tra a se gu -
ran ça pú bli ca e, só por isso, já me re ce ria ser re la ta da
e la men ta da nes ta Casa. Exi be, po rém, ou tro as pec to 
que nos in te res sa di re ta men te. Ou seja: com pro va o
des cor ti no de mons tra do pelo Con gres so Na ci o nal ao
cri ar em boa hora, em mar ço do ano pas sa do, a CPMI 
para ”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 o Re que ri men to nº 23, de 2000-CN. Em
seis meses de fun ci o na men to, a CPMI re a li zou vin te
au diên ci as pú bli cas; ou viu mais de qua ren ta de po en -
tes; vi si tou di ver sas ci da des para a re a li za ção de di li -
gên ci as; ve ri fi cou que lhe é pos sí vel atin gir o ma i or
ob je ti vo, ou seja, des man te lar o sis te ma de re cep ta -
ção em lar ga es ca la; e con se guiu ob ter a co la bo ra ção 
de ex-quadrilheiros, hoje sob ga ran tia do Pro gra ma
de Pro te ção a Tes te mu nhas. Além dis so, que brou o
si gi lo te le fô ni co, ban cá rio e fis cal de di ver sos acu sa -
dos e até pri sões pre ci sou or de nar du ran te aque las
au diên ci as, de vi do a ca sos de evi den te fal so tes te mu -
nho e de ten ta ti vas de obs tru ção dos tra ba lhos. Tudo
isso es tri ta men te den tro das nor mas le ga is e com os
po de res con fe ri dos pela Cons ti tu i ção Fe de ral, cujo
art. 5º, in ci so VI, § 3º, diz que as CPIs ”te rão po de res
de in ves ti ga ção pró pri os das au to ri da des ju di ci a is,
além de ou tros pre vis tos nos Re gi men tos das res pec -
ti vas Ca sas“.

No bres Pa res, es ta mos ape nas a meio ca mi nho
de onde pre ten de mos che gar, que é prin ci pal men te
de sar ti cu lar o cri me or ga ni za do, me di an te o des man -
te la men to das re des de re cep ta ção do pro du to de de -
li tos des se tipo. Tra ta-se de qua dri lhas po de ro sas e
bem es tru tu ra das que lan ça ram ten tá cu los em al gu -
mas áre as ofi ci a is, atra vés do su bor no e da co op ta -
ção. Cre io ser pre ma tu ro, po rém, adi an tar con clu sões 
a esta al tu ra dos tra ba lhos de in ves ti ga ção. Só ser vi ri -
am para mu ni ci ar os qua dri lhe i ros com in for ma ções
ain da si gi lo sas, cuja pre ser va ção tor na-se ain da mais 
im por tan te ao lem brar mos que o fun ci o na men to da
CPMI foi pror ro ga do por um ano. Ou seja: te re mos
mais al guns me ses de in ves ti ga ção até de fi nir mos
per fe i ta men te a cul pa de cada acu sa do, de cada or -
ga ni za ção cri mi no sa e de cada agen te do Esta do que
lhes dá co ber tu ra.

Esta mos con ven ci dos de que as ra í zes mais po -
de ro sas des se tipo de cri me, tão ou mais or ga ni za do
que o nar co trá fi co, fi cam nos es que mas de re cep ta -
ção e la va gem de di nhe i ro. São elas que pre ci sa mos
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ex tir par, seja en tre gan do ao Mi nis té rio Pú bli co e às
Po lí ci as Fe de ral e Esta du a is as pro vas que for mos
co le tan do, seja pro du zin do, ao fi nal, le gis la ção es pe -
cí fi ca e apta a em ba sar com efi ciên cia a ação de ju i -
zes, pro mo to res pú bli cos e au to ri da des po li ci a is.

Ao tér mi no da Le gis la tu ra de 2001, a CPMI
apre sen ta rá re la tó rio so bre a po si ção de to dos os
acu sa dos. Mas, des de o prin cí pio de nos sos tra ba -
lhos, a exem plo do que su ge ri – e foi ace i to – quan do
da CPI dos Pre ca tó ri os, es ta mos agin do em per ma -
nen te con ta to com o Po der Ju di ciá rio e o Mi nis té rio
Pú bli co, além da Po lí cia Fe de ral e das Po lí ci as Esta -
du a is. De ve rão sur gir, as sim, pro ces sos cri mi na is em
de cor rên cia do tra ba lho da CPMI, an tes mes mo do
seu en cer ra men to.

Toda essa ação está vin cu la da ao Po der Le gis -
la ti vo. É ób vio, por tan to, que seu ma i or efe i to deve
acon te cer no âm bi to da le gis la ção. Des co brin do as
fa lhas le ga is que são ha bil men te ex plo ra das pe las or -
ga ni za ções cri mi no sas, a CPMI apon ta rá ao Se na do
e à Câ ma ra dos De pu ta dos o que os no bres Par la -
men ta res pre ci sa rão pro por, em ter mos de pro je tos
de lei, para eli mi nar tais bre chas e tor nar a re pres são
o mais efi caz pos sí vel. Pa ra le la men te, ao des ven dar
es que mas de cor rup ção em qual quer ní vel, es ta rá sa -
ne an do o sis te ma re pres si vo do Esta do, mo ra li zan -
do-o e fa zen do com que pas se a atu ar, de fato e efi -
caz men te, no com ba te ao cri me or ga ni za do. Além
dis so, como já pu de mos ve ri fi car, gra ças ao tra ba lho
da Co mis são, as Po lí ci as es tão ago ra vol ta das para a
in ves ti ga ção des se tipo de de li to, que pre ju di ca o País 
como um todo.

Ain da esta se ma na, o Mi nis tro da Jus ti ça, com
quem es ti ve hoje, cri ou uma Co mis são Espe ci al para
es tu dar mé to dos de au xí lio às Po lí ci as no com ba te ao 
cri me or ga ni za do do rou bo de car gas.

Espe rar pela re pe ti ção de um pre ju í zo anu al de
mais de meio bi lhão de re a is cons ti tui ex pec ta ti va de -
le té ria para qual quer eco no mia na ci o nal, em qual -
quer par te do mun do. Com a ação dos mar gi na is or -
ga ni za dos es pe ci fi ca men te para o rou bo de car gas,
per de o se tor pro du ti vo, per dem os trans por ta do res,
per dem os dis tri bu i do res di an te da con cor rên cia des -
le al, per dem os con su mi do res por que aca bam pa -
gan do a con ta e per de o Go ver no com a so ne ga ção
de tri bu tos. Isto sem fa lar da vi o lên cia ho mi ci da con tra 
mo to ris tas e aju dan tes in de fe sos, bem como con tra
os po li ci a is que dão com ba te àque les cri mi no sos.
Por tan to, todo ci da dão bra si le i ro tem in te res se no rá -
pi do des man te la men to das qua dri lhas. Pen san do as -
sim, cri a mos, em agos to úl ti mo, por au to ri za ção do

Pre si den te des ta Casa, o Dis que De nún cia, para
que, atra vés do te le fo ne 0800-612211, qual quer pes -
soa pos sa aju dar a CPMI, for ne cen do-lhe in for ma -
ções, sem ne ces si da de de se iden ti fi car. As li ga ções
são gra tu i tas. Ape lo igual men te à im pren sa para que
dê toda a di vul ga ção pos sí vel a esse sis te ma de apo -
io te le fô ni co à CPMI.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Exmº
Sr. Mi nis tro da Se gu ran ça Insti tu ci o nal, Ge ne ral
Alber to Car do so, pes soa por quem te nho enor me res -
pe i to, ca u sou es pan to ao pro fe rir pa les tra na Esco la
Su pe ri or de Gu er ra, em no vem bro úl ti mo, e afir mar:
”No Bra sil, o cri me está mais or ga ni za do que as For -
ças de Se gu ran ça Pú bli ca“. Nada do que a CPMI do
Rou bo de Car gas apu rou até ago ra per mi te con tra di -
tar essa as ser ti va. E, in fe liz men te, nas cir cuns tân ci as
des cri tas, o as sas si na to do De le ga do-herói Oscar de
Ma tos Neto veio con fi gu rar uma trá gi ca con fir ma ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor José Edu ar do
Du tra, por ces são do Se na dor Tião Vi a na.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
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, já
tive a opor tu ni da de de, da tri bu na des ta Casa, te cer
con si de ra ções a res pe i to da qui lo que te mos cha ma -
do de es va zi a men to eco nô mi co do Esta do de Ser gi -
pe. Sa be mos que isso é uma ques tão tam bém es tru -
tu ral. O mo de lo de de sen vol vi men to eco nô mi co vi -
gen te, he ge mô ni co, no Bra sil de hoje e em boa par te
do mun do, pro vo ca, tam bém, uma trans fe rên cia de ri -
que za e ain da uma ma i or con cen tra ção de ri que za e
po der na que las áre as onde essa ri que za já é mais de -
sen vol vi da. Isso vale en tre pa í ses e vale tam bém den -
tro de cada país, com a trans fe rên cia de ri que za das
re giões me nos de sen vol vi das para as mais de sen vol -
vi das, e o es va zi a men to eco nô mi cos des tas.

Lem bro-me, in clu si ve, de que o Se na dor Ger -
son Ca ma ta já fez um pro nun ci a men to nes ta Casa,
re la tan do o epi só dio de es va zi a men to eco nô mi co do
Espí ri to San to, com a trans fe rên cia de ór gãos fe de ra -
is e de em pre sas para os Esta dos mais de sen vol vi -
dos, a sa ber: Mi nas Ge ra is, Rio de Ja ne i ro e São Pa u -
lo. Como já tive a opor tu ni da de de re la tar aqui, isso
vem acon te cen do em Ser gi pe. E ago ra es ta mos di an -
te de mais uma ame a ça. A Pe tro bras en co men dou ao
De uts che Bank, um re la tó rio a res pe i to da Fa fen, Fá -
bri ca de Fer ti li zan tes Ni tro ge na dos, que é hoje uma
uni da de da Pe tro bras, tem uma fá bri ca de amô nia e
uréia, em Ca ma ça ri, no Esta do da Ba hia e em La ran -
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je i ras, no Esta do de Ser gi pe. A Ale ga ção da Pe tro -
bras é que a em pre sa deve ser, cada vez mais, ape -
nas uma em pre sa de pe tró leo e ener gia e que, por -
tan to, de ve ria se afas tar de fi ni ti va men te da pe tro quí -
mi ca e, par ti cu lar men te, da área de fer ti li zan tes. Nes -
te sen ti do, a en co men da des se tra ba lho, se gun do in -
for ma ções que te mos, já está em avan ça do es tá gio
de ela bo ra ção, e a in ten ção cla ra é a de ven der aque -
las uni da des. Isto po de ria ser uma mera dis cus são,
uma ve lha dis cus são so bre es ta tis tas ver sus pri va tis -
tas, uma dis cus são de na tu re za eco nô mi ca, só que
nes se caso es pe cí fi co tem um ou tro ele men to que
ne ces sa ri a men te tem que ser con si de ra do, caso haja
a in ten ção de se man ter essa pri va ti za ção – eu gos ta -
ria, in clu si ve, de re gis trar a pre sen ça do Ve re a dor
Antô nio San tos, do PDT, de Ara ca jú, que pres ti gia
nos sa ses são de hoje. Qual é a es pe ci fi ci da de?

O que hoje se cha ma Fa fen, Fá bri ca de Fer ti li -
zan tes Ni tro ge na dos da Pe tro bras, era até 1993 uma
em pre sa sub si diá ria da Pe tro bras, cha ma da Ni tro fér -
til. Uma em pre sa do gru po Pe tro fér til que, do pon to de 
vis ta de es tru tu ra, é a mes ma que tem hoje a Fa fen.
Uma fá bri ca em La ran je i ra, Ser gi pe, e uma fá bri ca em 
Ca ma ça ri, Ba hia. Na que la oca sião, o Go ver no Ita mar
Fran co ti nha a in ten ção de pri va ti zar es sas em pre sas, 
ou seja, pri va ti zar a Ni tro fér til e a Ultra fér til, que era
uma ou tra em pre sa do sis te ma Pe tro bras, tam bém
pro du to ra de fer ti li zan tes ni tro ge na dos, em pre sa
esta, que foi efe ti va men te pri va ti za da.

Na oca sião, a Ni tro fér til não foi pri va ti za da em
fun ção de uma sé rie de es pe ci fi ci da des. Pri me i ro,
uma luta in ten sa, uma mo bi li za ção dos tra ba lha do res
da Ni tro fér til em Ser gi pe e na Ba hia, que con se guiu
en vol ver – o con jun to da so ci e da de ser gi pa na e ba i a -
na – li de ran ças po lí ti cas fora, in clu si ve, do cam po tra -
di ci o nal da es quer da, li de ran ça po lí ti ca do PFL, ao
PSDB con tra a pri va ti za ção da que las em pre sas. Um
ou tro as pec to que tem que ser con si de ra do e tem que 
ser re lem bra do nes te mo men to em que a Pe tro bras
tem a in ten ção de ven der a Fa fen é que, por trás da in -
cor po ra ção da en tão Ni tro fér til à Pe tro bras, há um
acor do fe i to na Jus ti ça do Tra ba lho, com o aval do en -
tão Pre si den te da Re pú bli ca, Ita mar Fran co, com o
aval do en tão Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, Pa u li no
Cí ce ro, com o aval do en tão Go ver na dor de Ser gi pe,
João Alves Fi lho, do en tão Se na dor Alba no Fran co, o
atu al Go ver na dor, com o aval do en tão Go ver na dor
da Ba hia, Anto nio Car los Ma ga lhães. Qual era o acor -
do? Os tra ba lha do res da Ni tro fér til ha vi am ga nho
uma ca u sa na Jus ti ça do Tra ba lho, do Pla no Col lor.
Sen ten ça es ta va tran si ta da em jul ga do. A ca u sa equi -

va lia a R$300 mi lhões; R$300 mi lhões para tre zen tos
e pou cos tra ba lha do res, ou seja, era a opor tu ni da de
cla ra e ob je ti va de aque les tra ba lha do res con se gui -
rem sua in de pen dên cia eco nô mi ca.

Não ha via mais re cur sos. A ca u sa es ta va em
fase de exe cu ção. No en tan to, na que la oca sião os tra -
ba lha do res da en tão Ni tro fér til, li de ra dos pelo Sin di -
quí mi ca, de ram uma ab so lu ta de mons tra ção de pa tri -
o tis mo, de pre o cu pa ção com o fu tu ro do Esta do de
Ser gi pe e de pre o cu pa ção com o fu tu ro da Na ção. Foi
fe i to um acor do na Jus ti ça do Tra ba lho. Os tra ba lha -
do res abri am mão do di re i to lí qui do e cer to de re ce be -
rem aque les R$300 mi lhões. Eles abri am mão da exe -
cu ção da que la ação! Em tro ca, a em pre sa não se ria
pri va ti za da. De i xa ria de exis tir en quan to em pre sa in -
de pen den te, en quan to Ni tro fér til, mas se ria in cor po -
ra da à Pe tro bras e to dos seus tra ba lha do res se ri am
in cor po ra dos à Pe tro bras. A em pre sa pas sa ria a se
cha mar Fa fen – Fá bri ca de Fer ti li zan tes Ni tro ge na -
dos, uma uni da de in dus tri al da Pe tro bras e não uma
em pre sa in de pen den te.

Foi fe i to o acor do, após um de ba te ri quís si mo
en tre os tra ba lha do res e que con tou com a par ti ci pa -
ção de li de ran ças po lí ti cas. Lem bro-me que o De pu ta -
do Ja ques Wag ner, da Ba hia, li de ran ça sin di cal da -
que le Esta do, es te ve em Ser gi pe de fen den do o acor -
do. Tra ta va-se de um acor do di fí cil, pois o que se es ta -
va pe din do era que cada tra ba lha dor abris se mão de,
em mé dia, R$800 mil lí qui dos, em va lo res de hoje!
Cada tra ba lha dor te ria di re i to a R$800 mil, lí qui dos,
em mé dia, com aque la ação! Vol to a di zer: uma ação
tran si ta da em jul ga do, em fase de exe cu ção! Para a
sur pre sa de mu i tos, os tra ba lha do res ace i ta ram o
acor do, por que sa bi am que po de ri am re ce ber o di -
nhe i ro e fa zer sua in de pen dên cia eco nô mi ca, mas
que isso sig ni fi ca ria, na prá ti ca, o fe cha men to da uni -
da de in dus tri al. Isso por que R$300 mi lhões eram um
va lor su pe ri or ao que va lia a em pre sa. Por tan to, a in -
de pen dên cia fi nan ce i ra de 386 tra ba lha do res – se
não me fa lha a me mó ria – sig ni fi ca ria, na prá ti ca, o
en cer ra men to da ati vi da de in dus tri al com re per cus -
sões para ge ra ções fu tu ras de Ser gi pe e da Ba hia. E
foi com gran de za que es ses 386 tra ba lha do res abri -
ram mão da sua in de pen dên cia fi nan ce i ra, pen san do
nas fu tu ras ge ra ções dos dois Esta dos.

Na oca sião per gun ta vam: ”Qual a ga ran tia que
va mos ter de que esse acor do será cum pri do?“ Afi nal
de con tas, os tra ba lha do res te ri am que abrir mão da
ação an tes da in cor po ra ção, ou seja, a par te dos tra -
ba lha do res se ria cum pri da an tes. E ha via sem pre a
dú vi da se, de po is, a Pe tro bras e o Go ver no iri am cum -
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prir a sua par te, qual seja, a in cor po ra ção de to dos os
tra ba lha do res. Foi dito na épo ca que o ava lis ta da
ope ra ção era o Pre si den te da Re pú bli ca. E o acor do
en vol veu ins ti tu i ções, pois foi fe i to na Jus ti ça en vol -
ven do a Pe tro bras e com o aval do Mi nis tro das Mi nas
e Ener gia e do Pre si den te da Re pú bli ca de um lado e
o Sin di quí mi ca do ou tro. Ele não pode, por tan to, ser
ras ga do sim ples men te por que hou ve al ter nân cia de
Po der. O acor do não foi fe i to com Ita mar Fran co ou
com Pa u li no Cí ce ro ou com o en tão Pre si den te da Pe -
tro bras, Joel Ren nó. O acor do foi fe i to en tre ins ti tu i -
ções, pois da mes ma for ma que hou ve mu dan ças no
Go ver no da Re pú bli ca, na Pe tro bras e no Mi nis té rio,
hou ve mu dan ças na di re ção do sin di ca to. E por esse
ra ci o cí nio os tra ba lha do res en tão po de ri am re i vin di -
car de novo os R$300 mi lhões, já que hou ve mu dan ça 
na di re ção do sin di ca to.

Essa é uma ques tão que tem que ser le va da em
con si de ra ção nes ses es tu dos. É inad mis sí vel que,
nes te mo men to, de po is que se con se guiu o acor do,
de po is que se con se guiu que os tra ba lha do res abris -
sem mão da ca u sa, o Go ver no ago ra faça de con ta
que não! Cum pri mos a nos sa par te num de ter mi na do
pe río do. Incor po rou. Só que ago ra a re a li da de é ou tra!

Ora, se fos se as sim, te ria de ha ver a cláu su la:
”os tra ba lha do res abrem mão en quan to es ti ve rem in -
cor po ra dos à Pe tro bras“. A par tir do mo men to que de -
i xam de es tar in cor po ra dos, vol tam a ter o di re i to aos
R$300 mi lhões.

Foi um acor do de fi ni ti vo, não um acor do tem po -
rá rio. No en tan to, ago ra pa re ce que a Pe tro bras tem
in ten ção de exa ta men te ras gar o acor do, des res pe i -
tar o acor do, pas san do por cima – vol to a di zer – de
uma de ci são ab so lu ta men te pa trió ti ca e cons ci en te
de tre zen tos e pou cos tra ba lha do res, que abri ram
mão de sua in de pen dên cia fi nan ce i ra, pen san do nas
fu tu ras ge ra ções e na eco no mia de dois Esta dos.

Hou ve lá em Ser gi pe uma vi si ta de De pu ta dos
Esta du a is à Fa fen. Hou ve uma re u nião en tre De pu ta -
dos Esta du a is e o Go ver na dor Alba no Fran co. Esta -
mos agen dan do uma au diên cia, com a pre sen ça do
Go ver na dor, de toda a Ban ca da de Ser gi pe, jun to ao
Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri nho, das Mi nas e Ener gia.

Fui in for ma do que on tem hou ve uma au diên cia
do De pu ta do Ja ques Wag ner com o Mi nis tro, com o
mes mo ob je ti vo.

Qu e ro cha mar a aten ção para a gra vi da de des -
se fato que está acon te cen do em Ser gi pe. O nú me ro
de tra ba lha do res, para aque les de São Pa u lo, acos tu -
ma dos com em pre en di men tos de gran de vul to, pode
pa re cer de me nor im por tân cia, já que en vol ve ape nas 

pou co mais de tre zen tos tra ba lha do res, em Ser gi pe,
e pou co mais de qui nhen tos, se não me en ga no, na
Ba hia.

Mas, além da im por tân cia des se as pec to ab so -
lu ta men te le gal e éti co, há o as pec to de na tu re za eco -
nô mi ca. Além da Fa fen, só há ou tra uni da de pro du to -
ra, ou tra em pre sa pro du to ra de fer ti li zan tes ni tro ge -
na dos, que é a Ultra fér til, ago ra pri va da. E a exis tên -
cia da Fa fen, en quan to es ta tal, es ta be le ce um re gu la -
dor de pre ços de fer ti li zan tes ni tro ge na dos no Bra sil.
Se essa uni da de vier a ser ven di da, mu i to pro va vel -
men te ela o será para a Ultra fér til, te re mos aí um mo -
no pó lio pri va do ab so lu to des se se tor da eco no mia
na ci o nal, com re per cus sões, to dos sa be mos, nos
pre ços.

Qu e ria fa zer esse re gis tro e con cla mar as Li de -
ran ças de Ser gi pe e da Ba hia de Anto nio Car los Ma -
ga lhães, que, como já dis se, era o Go ver na dor na
oca sião quan do foi fe i to o acor do, para a ne ces si da de 
de in ves ti men tos, para que a Pe tro bras es ta be le ça
par ce ri as, atra ia par ce i ros pri va dos, para vi a bi li zar in -
ves ti men tos para a Fa fen, na Ba hia, em Ca ma ça ri, e,
em Ser gi pe, La ran je i ras.

Sem essa ven da, não só pela re per cus são eco -
nô mi ca re sul tan te do es ta be le ci men to de um mo no -
pó lio pri va do des se pro du to, mas tam bém pelo as -
pec to que des cre vi an te ri or men te: será uma ver da de -
i ra ofen sa ao acor do fe i to en tre ins ti tu i ções, que, re pi -
to, de mons trou um des pren di men to ab so lu to de 386
tra ba lha do res, que abri ram mão de sua in de pen dên -
cia fi nan ce i ra, que abri ram mão de re ce ber, em mé -
dia, cada um, R$500 mil, por que pen sa ram na con ti -
nu i da de da que le em pre en di men to e no fu tu ro dos
Esta dos de Ser gi pe e da Ba hia.

Te nho cer te za de que as au to ri da des, as li de -
ran ças po lí ti cas de Ser gi pe e da Ba hia, in de pen den -
te men te da vi são ide o ló gi ca e das di fe ren ças po lí ti -
cas, vão so mar-se, nes se mo men to, pela ma nu ten -
ção da Fa fen como uni da de da Pe tro bras, dada a im -
por tân cia que tem para o de sen vol vi men to des ses
dois Esta dos.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce do um apar te, com mu i to pra zer, ao Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
V. Exª re la ta os fa tos com mu i ta pro pri e da de. Este ja
cer to de que isso foi um es for ço mu i to gran de, na épo -
ca, e que não pode, ago ra, ser jo ga do fora. Esta re mos 
jun tos – eu, V. Exª e ou tros lí de res da nos sa re gião –
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para ple i te ar mos, jun to ao Go ver no Fe de ral, ao Mi nis -
tro de Mi nas e Ener gia, à Pe tro bras e ao Pre si den te
da Re pú bli ca, a ma nu ten ção que V. Exª so li ci ta e que
não só é de jus ti ça, como tam bém, do pon to de vis ta
eco nô mi co, não é nada pre ju di ci al para o País. Por
isso, não há ra zão para esse ato ser re a li za do con tra
a von ta de do povo bra si le i ro.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães. O de po i men to de V. Exª é mu i to im por tan te,
não só pela for ça que, to dos sa be mos, V. Exª tem, no
Esta do da Ba hia, mas tam bém por que V. Exª foi ator
di re to des se acor do, na oca sião, na con di ção de Go -
ver na dor da Ba hia. Te nho cer te za de que a mo bi li za -
ção de to das as au to ri da des ser gi pa nas e ba i a nas
ga ran ti rão a con ti nu i da de des se em pre en di men to no
âm bi to da Pe tro bras.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ma gui to Vi le la,
por ces são do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em bo ra sa ben -
do que inú me ros Se na do res da Re pú bli ca já te nham
se ma ni fes ta do a res pe i to do tema que pre ten do
abor dar; que inú me ros De pu ta dos Fe de ra is, Esta du -
a is, Ve re a do res, aliás, que o mun do po lí ti co bra si le i ro
tem es ta do pre o cu pa do com essa si tu a ção do bo i co te 
à car ne bra si le i ra; mes mo sa ben do do po si ci o na men -
to de al guns Mi nis tros, es pe ci al men te das Re la ções
Exte ri o res, da Agri cul tu ra e ou tros, com re la ção a
esse bo i co te ca na den se; mes mo sa ben do que já se
en ca mi nham al gu mas ne go ci a ções, eu ouso abor dar, 
mais uma vez, este as sun to por ser de real im por tân -
cia para o Bra sil, para to dos os bra si le i ros, e por se
tra tar de um pro ble ma que não pode es pe rar; pre ci sa
ser re sol vi do ur gen te men te.

Não adi an ta o Ca na dá ape nas ace nar com a
pos si bi li da de de re cuo; ele tem que dar uma de mons -
tra ção cla ra des se re cuo, por que, se não, em fun ção
das úl ti mas in for ma ções por nós ob ti das, a si tu a ção
fi ca rá cada vez mais di fí cil. O bo i co te à car ne bo vi na
bra si le i ra, de sen ca de a do pelo Ca na dá, co me ça a ge -
rar os pri me i ros e gran des pre ju í zos ao País. Se até
an te on tem ha via pro je ções so bre pos sí ve is per das,
des de on tem pro du to res e em pre sá ri os li ga dos ao
mer ca do da car ne pas sa ram a com pu tar per das re a -
is, es pe ci al men te nos Esta dos onde essa ati vi da de
tem um peso for te na eco no mia. 

O pre ço do boi gor do já des pen cou. A ma i or
que da ocor reu no meu Esta do de Go iás, va ri an do de
10 a 15% do va lor real, o que pra ti ca men te pa ra li sou
o mer ca do, numa épo ca em que ge ral men te é re che -
a da de nu me ro sos ne gó ci os. To das as en ti da des, in -
clu si ve de Go iás, já pe di ram aos cri a do res que se gu -
rem os seus bois no pas to, em fun ção des sa que da
brus ca no pre ço, va ri an do de 5 a 10% em Go iás. O
pre ço do boi gor do já des pen cou no Bra sil, prin ci pal -
men te no Esta do de Go iás. 

Embo ra o Se na do Fe de ral e – vol to a di zer – o
mun do po lí ti co bra si le i ro te nham-se de bru ça do so bre
esse tema nos úl ti mos dias, vol to a ele, por que a de -
mo ra em se en con trar uma so lu ção gera ins ta bi li da de 
no mer ca do in ter no – e está ge ran do essa ins ta bi li da -
de – e au men ta o ris co de um pos sí vel efe i to cas ca ta,
com ade são de ou tros pa í ses im por ta do res.

Ontem à tar de fui in for ma do, por di ri gen tes de
en ti da des pe cuá ri as de Go iás, que pa í ses como a
Ingla ter ra e a pró pria Ho lan da co me çam a es tu dar a
pos si bi li da de de ado tar as mes mas bar re i ras à car ne
bra si le i ra.

Se para o Bra sil como um todo a con fir ma ção
des sa no tí cia se ria de sas tro sa para Esta dos como
Go iás, cuja ex por ta ção de car ne di ri ge-se qua se que
100% à Eu ro pa, cer ta men te sig ni fi ca ria uma que bra -
de i ra ge ral.

Para se ter uma idéia, so men te no ano pas sa do,
Go iás ex por tou qua se U$50 mi lhões de car ne in na -
tu ra ou de sub pro du tos bo vi nos. Mais de 10% da pro -
du ção lo cal é des ti na da à ex por ta ção. Para este ano,
de po is que con se gui mos o cer ti fi ca do de área li vre da 
Fe bre Afto sa, o mer ca do pro je ta va um cres ci men to
su pe ri or a 50%. Pro du to res e ex por ta do res se mo bi li -
za ram na tu ral men te: fi ze ram in ves ti men tos, pre pa ra -
ram-se para uma for te ex pan são, o que ago ra cor re
sé rio ris co de uma frus tra ção mu i to gran de.

O pior é que vai fi can do cla ro que hou ve fa lhas
do Go ver no bra si le i ro. Infe liz men te ela hou ve. O pró -
prio Mi nis tro do De sen vol vi men to, Alci des Tá pi as,
con fir mou que o Go ver no de mo rou para en vi ar as in -
for ma ções so li ci ta das pela Agên cia de Inspe ção Ca -
na den se. 

Como se sabe, tra ta-se de uma me di da po lí ti ca,
de re pre sá lia do Ca na dá pela guer ra das em pre sas
fa bri can tes de aviões: pelo Bra sil, a Embra er; pelo
Ca na dá, a Bom bar di er. Mas o Go ver no bra si le i ro, ao
atra sar o en vio dos do cu men tos, deu, sim, o ar gu -
men to para que os ca na den ses to mas sem essa me -
di da. E a de mo ra em achar uma so lu ção pode com pli -
car ain da mais o qua dro no mo men to atu al. 
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Os Esta dos Uni dos, que ti ve ram de ade rir ao bo -
i co te em fun ção das re gras co mer ci a is do Naf ta, fun -
ci o nam, sem dú vi da ne nhu ma, como re fe rên cia para
o mer ca do in ter na ci o nal. A per ma nên cia de les nes sa
po si ção pode es ti mu lar re a ções na Eu ro pa e na Ásia,
o que se ria de sas tro so ain da mais para a pe cuá ria e
para a eco no mia como um todo, que en fren ta di fi cul -
da des enor mes para equi li brar a ba lan ça co mer ci al. 

Se o im bró glio com o Ca na dá pro me te se es ten -
der por mais tem po, na pior das hi pó te ses, te mos que
con se guir um po si ci o na men to de fi ni ti vo e ofi ci al dos
Esta dos Uni dos. Pre ci sa fi car bem cla ro para o mer -
ca do in ter na ci o nal que o bo i co te ca na den se é fru to
de dis pu tas co mer ci a is e não de pro ble mas sa ni tá ri os 
com o nos so re ba nho. 

Há que se re co nhe cer que o Mi nis tro da Agri cul -
tu ra, Mar cus Vi ni ci us Pra ti ni de Mo ra es, agiu com efi -
ciên cia ao re u nir-se na se gun da-feira pró xi ma pas sa -
da com a Se cre tá ria de Agri cul tu ra ame ri ca na, Ann
Ve ne man, e já soou como um alen to as de cla ra ções
de as ses so res do De par ta men to de Agri cul tu ra nor -
te-americano se gun do as qua is os Esta dos Uni dos
sa bem e re co nhe cem que o gado bra si le i ro não so fre
com o mal da vaca lou ca. 

O Bra sil pre ci sa avan çar, ago ra, já, para que
essa po si ção ga nhe con tor nos ofi ci a is. Já pas sa da
hora de o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
que se quer se pro nun ci ou so bre o as sun to, in ter fe rir
pes so al men te na ques tão, jo gan do com sua ex pe -
riên cia di plo má ti ca, com o seu pres tí gio que goza no
ce ná rio in ter na ci o nal para evi tar que o bo i co te se
alas tre, con ta mi nan do o ma i or mer ca do im por ta dor
de car ne bra si le i ra, que é a Co mu ni da de Eco nô mi ca
Eu ro péia. 

Numa ou tra ver ten te, é ne ces sá rio re a gir di re ta -
men te con tra a de ci são ca na den se. Eles já de mons -
tra ram o seu po der de fogo para ar ra nhar a ima gem
de pro du tos bra si le i ros no mer ca do mun di al. Como
está cla ro que há uma dis pu ta con cre ta em jogo se
não hou ver uma for te con tra-ofensiva bra si le i ra, eles
fi ca rão à von ta de para, ama nhã ou de po is, re pe ti rem
a mes ma ar ti ma nha em re la ção a ou tros pro du tos. Os 
pre ju í zos que es tão em jogo vão mu i to além dos qua -
se US$100 mi lhões que o Bra sil ex por ta anu al men te
em car ne para o Naf ta. 

O efe i to cas ca ta que se teme pos sui dois ve to -
res pre o cu pan tes: a pos si bi li da de de ade são de pa í -
ses da Eu ro pa e Ásia ao bo i co te da car ne e me di das
res tri ti vas do pró prio Ca na dá con tra ou tros pro du tos
bra si le i ros.

Ontem, em pre sá ri os de ou tros se to res, que ex -
por tam para o Ca na dá, in for ma ram so bre o re ce bi -
men to de ame a ças a res pe i to de pos sí ve is e no vas
re ta li a ções. Entre es ses se to res es tão os de brin que -
dos, têx te is e cal ça dos, que, jun tos, ex por ta ram
US$55 mi lhões no ano pas sa do.

A en tra da do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so nes se jogo tor na-se mais ur gen te e im por -
tan te quan do vêm à tona di ver gên ci as in ter nas do
pró prio Go ver no so bre a ma ne i ra de en fren tar o pro -
ble ma. Enquan to o Mi nis té rio da Agri cul tu ra de fen de
uma pos tu ra mais dura e mais rí gi da, in clu si ve com
bo i co te a pro du tos ca na den ses, o Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to pre fe re a via da ne go ci a ção, do diá lo -
go, da di plo ma cia. 

Pes so al men te, fico com o ca mi nho do Mi nis tro
Pra ti ni de Mo ra es. Essa é uma ques tão da mais alta
gra vi da de e o País deve ser duro na sua re a ção, como 
bem es cre veu o jor na lis ta Cló vis Ros si, on tem, na Fo -
lha de S. Pa u lo: ”O bom-mocismo ser ve para co que -
téis do Cor po Di plo má ti co, mas em ne go ci a ções co -
mer ci a is o jogo é duro mes mo“.

Cló vis Ros si su ge re até um ca mi nho ao Pre si -
den te: anun ci ar que, man ti do o em bar go, o Pre si den -
te não com pa re ce rá à Cú pu la das Amé ri cas, a ser re -
a li za da em Qu e bec, no mês de abril. Será uma re u -
nião onde os Esta dos Uni dos pre ten dem dar um im -
pul so à Alca, Área Li vre de Co mér cio das Amé ri cas. A 
au sên cia de Fer nan do Hen ri que Car do so es va zi a ria
o en con tro e cri a ria um em ba ra ço enor me para o an fi -
trião Ca na dá.

É evi den te que se tra ta ape nas de uma pos si bi li -
da de. O fun da men tal é que o Pre si den te en tre fir me
no jogo, indo mes mo até as úl ti mas con se qüên ci as. É
ele quem tem a obri ga ção de apon tar o ca mi nho, de
dar a di re triz. O Go ver no não pode fi car sem rumo
numa ques tão de ta ma nha im por tân cia, com cada
au xi li ar pu xan do por um lado.

O Pre si den te bra si le i ro, que se van glo ria de seu
lar go pres tí gio in ter na ci o nal e sua ex pe riên cia no
cam po da di plo ma cia, pre ci sa sair do ban co de re ser -
vas. É ele quem tem as con di ções de vi rar esse jogo.
Mas pre ci sa de i xar os bons mo dos de lado e ser rá pi -
do e duro, por que es ta mos per den do, re al men te, de
go le a da.

Con gra tu lo-me com to dos as Srªs e Srs. Se na -
do res e com os De pu ta dos Fe de ra is, que es tão pre o -
cu pa dos com este pro ble ma e já se ma ni fes ta ram a
res pe i to. Ain da hoje, ouvi um dos pro nun ci a men tos
mais bri lhan tes nes ta Casa: o do ex-Ministro da Agri -
cul tu ra, ex-Governador, do gran de Lí der e Se na dor
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Iris Re zen de Ma cha do, abor dan do to dos os as pec tos, 
in clu si ve o do bom re la ci o na men to en tre Bra sil e Ca -
na dá. E di zia o no bre Se na dor Iris Re zen de Ma cha do
que o Ca na dá está sen do in jus to com o Bra sil nes te
mo men to. Por isso, ao con gra tu lar-me com o bri lhan -
tís si mo e pro fun do pro nun ci a men to do no bre Se na -
dor Iris Re zen de, de i xo bem cla ro que to dos nós, pe -
cu a ris tas, to dos nós, bra si le i ros en vol vi dos nes ta
ques tão, agra de ce mos pelo gran de e bri lhan te pro -
nun ci a men to do no bre Se na dor de Go iás.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB  SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB  GO) – Pois
não. Con ce do, com mu i ta hon ra, o apar te ao bri lhan te
Se na dor Ca sil do Mal da ner, re pre sen tan te do Esta do
de San ta Ca ta ri na.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB  SC) – No bre
Se na dor Ma gui to Vi le la, além do no bre Se na dor Iris
Re zen de e de ou tros co le gas Se na do res, V. Exª abor -
da tam bém esse tema com pro fun di da de. Aliás, é um
as sun to que está a pre o cu par todo o País. Há quin ze
dias, mais ou me nos, para nós, bra si le i ros, o que vem
ocor ren do em al guns pa í ses da Eu ro pa em re la ção
ao caso do mal da vaca lou ca, esse pro ble ma era um
so nho, algo dis tan te. Mas hoje, in fe liz men te, está na
or dem do dia em to dos os se to res do País. Te mos no
Bra sil um re ba nho ex tra or di ná rio, com um peso for te
na eco no mia bra si le i ra: são mais ou me nos 170 mi -
lhões de ca be ças de gado, ou seja, o mes mo nú me ro
de ha bi tan tes do país. E não é só a ques tão do Ca na -
dá, como dis se bem V. Exª, por que já co me çam os re -
fle xos a atin gir ou tros pa í ses que man têm re la ções
co mer ci a is com o Bra sil. Quer que i ra, quer não que i -
ra, le van ta-se a dú vi da. O pre ju í zo já está aí. É como
dis se V. Exª: a re a ção do Go ver no bra si le i ro tem que
ser enér gi ca nes te mo men to. Pre ci sa mos de i xar ou -
tras ques tões de lado e tra tar mos dis so com fir me za.
Sa be mos, de an te mão, que isso pode ocor rer, como
já ocor reu uma vez com a pes te su í na afri ca na, que
atin giu mu i to San ta Ca ta ri na. Em nos so Esta do, a su i -
no cul tu ra é for te. Isso foi em 1977/1978; os pre ju í zos
fo ram enor mes, mas hou ve in fluên cia ex ter na, in clu si -
ve ame ri ca na, na ques tão da pes te su í na afri ca na.
Ofe re ci am ma tri zes que di zi am não es tar con ta mi na -
das para en tra rem no Bra sil e as que exis ti am tí nha -
mos que ex ter mi ná-las, sa cri fi cá-las. Isso vi nha ocor -
ren do, nós sa bía mos que eram sa cri fí ci os que eles fa -
zi am em ma tri zes boas, ge ne ti ca men te bem ela bo ra -
das. Foi um cri me tre men do, na que la épo ca, em re la -
ção à eco no mia bra si le i ra por ca u sa da pes te su í na
afri ca na. E ago ra se pre ten de ini ci ar o mes mo pro ces -

so. Cla ro que o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es foi na ma -
triz quan do pro cu rou a Se cre tá ria de Agri cul tu ra, em
Was hing ton, na úl ti ma se gun da-feira. O Mi nis tro agiu
cor re ta men te, pois des con fio que os Esta dos Uni dos,
em fun ção do Naf ta, usa ram o Ca na dá como arma
po lí ti ca. No fun do, tra ta-se de uma ques tão po lí ti ca,
Se na dor Ma gui to Vi le la. Por trás de tudo isso, o ob je ti -
vo é fa zer com que o Bra sil sen te à mesa já, e não em
2005, em fun ção da Alca, para unir as Amé ri cas na
ques tão co mer ci al. E sa be mos que o Bra sil não está
pre pa ra do para isso. Por isso, que re mos um tem po. O
Bra sil não se nega a de cla rar-se aber to às Amé ri cas
na ques tão do li vre co mér cio. Esta mos co me çan do
esse pro ces so com o Mer co sul. No en tan to, o Bra sil
não está pre pa ra do, as em pre sas na ci o na is não es -
tão pre pa ra das para a guer ra. Assim como ocor re
com os sol da dos, é pre ci so um tre i na men to para isso.
Nos sas in dús tri as ain da são in ci pi en tes para en fren -
tar as in dús tri as ame ri ca nas. Se de cla rar mos guer ra
hoje, po de re mos per der. Pre ci sa mos de cer to tem po,
e esse tem po que pe di mos é até 2005, quan do es ta -
re mos pre pa ra dos para en fren tar essa glo ba li za ção.
Há uma cla ra des con fi an ça de que o Ca na dá está
sen do usa do pe los Esta dos Uni dos para pro vo car o
Bra sil a de cla rar, o quan to an tes, a aber tu ra do li vre
co mér cio das Amé ri cas. Nes se caso, te re mos pre ju í -
zos de toda sor te  V. Exª tem ra zão. O Go ver no bra si -
le i ro, ain da on tem, pro pôs-se a cri ar uma Co mis são
Par la men tar Exter na no Con gres so Na ci o nal para di -
a lo gar com a Co mis são Par la men tar Exter na do Ca -
na dá ou dos Esta dos Uni dos. Enfim, é ur gen te o es cla -
re ci men to des sa dú vi da, an tes que se alas tre cada
vez, pro vo can do pre ju í zos ma i o res na eco no mia bra si -
le i ra. Que se en fren te esse pro ble ma tão sé rio para to -
dos nós o quan to an tes, com mu i ta fir me za e al ti vez.
Se na dor Ma gui to Vi le la, nes te ins tan te, V. Exª está a
represen tar não só Go iás, Esta do com pe cuá ria mu i to 
for te, mas o Bra sil. O Bra sil in te i ro acom pa nha a re fle -
xão de V. Exª com mu i ta aten ção.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB  GO) – Se na -
dor Ca sil do Mal da ner, agra de ço a V. Exª por suas pa -
la vras, que, sem dú vi da ne nhu ma, en ri que cem o meu 
pro nun ci a men to. V. Exª nos aler tou para o fato de que
o pro ble ma não é ape nas com o Ca na dá. O pro ble ma
sur giu na que le país, mas está sen do acom pa nha do
pe los Esta dos Uni dos e pelo Mé xi co, em fun ção das
re gras co mer ci a is do Naf ta.

Além des ses três pa í ses, a Ingla ter ra e a Ho lan -
da es tu dam pos si bi li da des de ado tar o bo i co te. To dos
nós sa be mos que tal me di da po de rá ge rar um efe i to
cas ca ta, e o pre ju í zo será enor me para o Bra sil. Te -
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mos que agir ener gi ca men te e com mu i ta ra pi dez.
Esse é um pro ble ma que não pode es pe rar por ações
di plo má ti cas, não pode es pe rar por mu i to tem po.

Aliás, Se na dor Ca sil do Mal da ner, o Ca na dá
ace na ao Bra sil hoje – e a im pren sa no ti cia isso – com 
a pos si bi li da de de re cu ar nes sa con ten da. Con tu do,
esse ace no não nos sa tis faz. O Ca na dá tem que re cu -
ar efe ti va men te des se bo i co te. Não é pen sar em re cu -
ar, mas re cu ar defi ni ti va men te, por que o bo i co te não
tem sen ti do de ser. E o Ca na dá sabe que vai pro vo car
da nos ir re pa rá ve is à eco no mia bra si le i ra. Por isso, não
ace i ta mos que essa dis cus são se pro lon gue. Que ces -
se o bo i co te, de uma vez por to das, e que se co me cem
a dis cu tir os pro ble mas que en vol ve ram esse pro ces -
so. Não adi an ta di zer que pode re cu ar ama nhã ou de -
po is, pois cor re-se o ris co de esse re cuo acon te cer
numa hora em que os pre ju í zos já ti ve rem sido enor -
mes, com per das ir re pa rá ve is para o Bra sil e prin ci -
pal men te para os pe cu a ris tas bra si le i ros.

Por isso, agra de ço mu i to a V. Exª pelo apar te.
O Sr. Ri car do San tos (PSDB  ES) – Con ce -

de-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB  GO) – Con -
ce do o apar te a V. Exª, Se na dor.

O Sr. Ri car do San tos (PSDB  ES) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, que ro ma ni fes tar mi nha in te i ra con -
cor dân cia com a fala de V. Exª e com o apar te do Se -
na dor Ca sil do Mal da ner, de San ta Ca ta ri na. V. Exª
está sen do ex tre ma men te fe liz, acom pa nhan do o bri -
lhan te dis cur so fe i to pelo Se na dor Iris Re zen de, de -
mons tran do toda sua in dig na ção com re la ção a todo
esse pro ces so, que co lo ca em dú vi da a sa ni da de do
re ba nho bra si le i ro. E eu gos ta ria ape nas de re for çar
este pon to: não bas ta ao Ca na dá le van tar o bo i co te. É 
fun da men tal que aque le país tam bém re co nhe ça o
seu erro, por que atu al men te é o res pon sá vel pelo
ates ta do de sa ni da de sa ni tá ria de pro du tos de ori gem 
ani mal e ve ge tal que en tram no Naf ta, Sen do as sim, o 
re co nhe ci men to de seu erro, em cur tís si mo pra zo, es -
ta ria co lo can do uma pe dra em cima des se pro ble ma
de ex tre ma gra vi da de para a nos sa eco no mia, so bre -
tu do para o se tor agrí co la e pe cuá rio do nos so País.
Essa pe cha que o Canadá está jo gan do so bre o pa -
drão sa ni tá rio do gado bra si le i ro não se tira da no i te
para o dia. To dos que vi ve mos em Esta dos que de sen -
vol vem ati vi da de pe cuá ria  como é o Esta do de Go iás,
re pre sen ta do por V. Exª  sa be mos que não se tira esse
es tig ma da no i te para o dia. Por tan to, a ação do Go ver -
no bra si le i ro, além de ser drás ti ca, além de ser dura,
não pode es pe rar 48 ho ras. Essa ação tem de ser ur -
gen te, e é fun da men tal que o Ca na dá re ve ja esse

cras so erro, essa ação sem ne nhu ma con sis tên cia
téc ni co-científica, como fi cou aqui de mons tra do pe los 
pa les tran tes que par ti ci pa ram da re u nião ex tra or di ná -
ria da Co mis são de Agri cul tu ra da Câ ma ra dos De pu -
ta dos. Des sa for ma, que ro agre gar à fala de V. Exª es -
ses pon tos que con si de ro ex tre ma men te re le van tes.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO)  Mu i to
obri ga do, Se na dor Ri car do San tos, ca pi xa ba re -
cém-chegado a esta Casa, mas que, com idéi as bri -
lhan tes, tem pres ta do um gran de ser vi ço aqui e ao
Bra sil.

V. Exª tem toda a ra zão, Se na dor. Não é só re cu -
ar; é re co nhe cer o erro, por que esse bo i co te, na tu ral -
men te, está na im pren sa de todo o mun do. E, sen do
as sim, é ló gi co que fica a idéia de que o gado bra si le i -
ro so fre do mal da vaca lou ca, o que não é ver da de.
Como diz V. Exª, isso está pro va do e com pro va do, e o
Ca na dá deve di zer ao mun do in te i ro que er rou ao bo i -
co tar o Bra sil.

Agra de ço mu i to a V. Exª por suas pa la vras, que
en ri que cem mu i to o nos so pro nun ci a men to, su ge rin -
do ao Go ver no bra si le i ro uma me di da re al men te efi -
caz, con co mi tan te men te de re cuo e de re co nhe ci -
men to.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB  RN) – Exª con ce -
de-me um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO)  Con -
ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Tas so Ro sa do.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB  RN)  Qu e ro pa ra -
be ni zar V. Exª pelo pro nun ci a men to, Se na dor, em que 
faz uma ad ver tên cia a todo o País. Acre di to que o
caso da car ne não será um fato iso la do. O Bra sil pas -
sa rá a ser alvo de ou tras si tu a ções idên ti cas. A di plo -
ma cia bra si le i ra de ve ria apro ve i tar esse epi só dio para 
um re di re ci o na men to. Ela es ta va pre pa ra da até hoje
para os con fli tos mun di a is, mas, com a glo ba li za ção,
a po lí ti ca in ter na ci o nal pre ci sa ser mo di fi ca da. Os
con fli tos, de um modo ge ral, já es tão su pe ra dos; o pe -
ri go da guer ra fria de sa pa re ceu. Hoje, a nos sa di plo -
ma cia pre ci sa es tar mais vol ta da para re la ções co -
mer ci a is que para re la ções de vi o lên cia, de de sen ten -
di men tos in ter na ci o na is. É ne ces sá rio que a nos sa di -
plo ma cia se re ci cle e se pre pa re para en fren tar no vas
si tu a ções, que sur gi rão com mu i ta fre qüên cia. Se não 
hou ver uma mo di fi ca ção, o Bra sil so fre rá ou tras san -
ções e ou tras di fi cul da des fi nan ce i ras, o que pre ju di -
ca rá todo o sa cri fí cio so fri do com a im plan ta ção do
Pla no Real, que po de rá fra cas sar exa ta men te por fal -
ta de uma po lí ti ca mais agres si va no pla no in ter na ci o -
nal. Cló vis Ros si foi mu i to fe liz quan do dis se que, nas
re la ções co mer ci a is, não exis te bom-mocismo, mas a
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ne ces si da de de en du re cer o jogo. Mu i to obri ga do, no -
bre Se na dor Ma gui to Vi le la. Meus pa ra béns.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço aos Se na do res Tas so Ro sa do, do Rio Gran de
do Nor te, e Ri car do San tos pela par ti ci pa ção. 

Aliás, os dois úl ti mos Se na do res que me apar te -
a ram, Tas so Ro sa do e Ri car do San tos, são re -
cém-chegados a esta Casa e têm de mons tra do um
co nhe ci men to ple no dos pro ble mas que en vol vem o
nos so País. 

Agra de ço a su ges tão do Se na dor Tas so Ro sa -
do. Na re a li da de, a di plo ma cia bra si le i ra deve agir
com mais ri gi dez e du re za, para que ou tros pa í ses
não co me tam o mes mo erro do Ca na dá. O apar te de
S. Exª foi opor tu no e eu o in cor po ro ao meu pro nun ci -
a men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na -
do res. To dos es ta mos im bu í dos do es pí ri to de aju dar
o Bra sil a su pe rar esse gra ve pro ble ma do bo i co te à
car ne bo vi na bra si le i ra.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le -
la, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio,
deixa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da 
pelo Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi ce-Presidente.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, por cin co
mi nu tos, pela Li de ran ça do Blo co.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs. Se na do res, vou me de di car a esse tema
ex tre ma men te im por tan te ama nhã, por que, sem dú -
vi da, ape sar de toda a po lê mi ca cri a da no Bra sil, esta
Casa foi in du zi da a fa zer um de ba te so bre a in ser ção
sub ser vi en te do Bra sil na glo ba li za ção di an te dos in -
te res ses do FMI e das gran des na ções.

Hoje eu não po de ria de i xar, Sr. Pre si den te, Sras e 
Srs. Se na do res, de fa zer uma du pla sa u da ção, que,
com cer te za, di vi de os co ra ções das com pa nhe i ras e
dos com pa nhe i ros do Blo co de Opo si ção. Sa ú do a
che ga da da nos sa que ri da com pa nhe i ra Se na do ra
Ma ri na, que está co nos co na Casa no va men te, bela,
ma ra vi lho sa, e, que, a par tir des ta se ma na, re i ni ci a rá
os seus tra ba lhos nes ta Casa. 

Cum pri men to tam bém o Se na dor Jú lio Edu ar do
pela con vi vên cia ma ra vi lho sa que nos pro por ci o nou.
Infe liz men te, no dia em que S. Exª se des pe diu, não
es tá va mos pre sen tes na Casa por es tar mos em uma
re u nião. Qu e re mos di zer ao povo do Acre que nos

sen ti mos fe li zes e ma ra vi lha dos com a vol ta da nos sa
com pa nhe i ra Ma ri na e que re co nhe ce mos a im por -
tân cia do pri me i ro Su plen te da Se na do ra, o Se na dor
Jú lio Edu ar do. Tra ta-se de um com pa nhe i ro do Par ti -
do Ver de, que deu a esta Casa uma de mons tra ção
im pres si o nan te de com pe tên cia, sen si bi li da de, es pí -
ri to de so li da ri e da de hu ma na e de tra ba lho co le ti vo
com o Blo co da Opo si ção. Mes mo ten do pas sa do
pou co tem po na Casa, S. Exª tra ba lhou com ma tu ri -
da de exem plar, com com pe tên cia e com dig ni da de.

Sa ú do o nos so que ri do Jú lio Edu ar do, por quem 
com cer te za ba lan çam to dos os co ra ções da Opo si -
ção, pelo tem po que con vi ve mos. 

Sa ú do tam bém a nos sa que ri da com pa nhe i ra
Ma ri na pela sua vol ta. S. Exª já está na Casa, re to -
man do os seus tra ba lhos. Com cer te za, S. Exª con ti -
nu a rá sen do tão bem-vinda como sem pre foi nes ta
Casa, por to dos os Par la men ta res, in de pen den te -
men te das con vic ções ide o ló gi cas e par ti dá ri as.

Que os dois re ce bam o nos so abra ço gran de e
aper ta do, em nome de to dos os Par ti dos que fa zem o
Blo co da Opo si ção e, te nho cer te za, do PSB, do PPS.
A nos sa sa u da ção aos nos sos dois que ri dos com pa -
nhe i ros.

O SR. CARLOS WILSON – Sr. Pre si den te, peço 
a pa la vra como Lí der do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª, por cin co mi nu tos.

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, es tou
en ca mi nhan do à Mesa um re que ri men to de in for ma -
ções ao Mi nis tro dos Trans por tes, Dr. Eli seu Pa di lha,
para que S. Exª pos sa in for mar à Casa como se pro -
ce deu o pro ces so de pri va ti za ção da Trans nor des ti na
por in ter mé dio da Rede Fer ro viá ria do Nor des te. A
CFN, a em pre sa que com prou a ma lha fer ro viá ria da
Trans nor des ti na há mais de três anos, nada fez nes sa 
obra de vi tal im por tân cia para o Nor des te.

A Trans nor des ti na foi co lo ca da no nos so re la tó -
rio das obras ina ca ba das como a mais an ti ga des te
País, ten do co me ça do ain da no Impé rio. D. Pe dro II a
ini ci ou, e até hoje essa obra não foi con clu í da. Por
oca sião da sua pri va ti za ção, cri ou-se uma ex pec ta ti -
va, uma es pe ran ça de que essa obra fos se con clu í da. 
Esta mos ago ra sen do sur pre en di dos pe los jor na is de
Re ci fe e do País com o no ti ciá rio de que o BNDES en -
tra rá com re cur sos para que a Trans nor des ti na pos sa
fi nal men te ser con clu í da.

Que pri va ti za ção é essa? Foi fe i ta uma pri va ti -
za ção qua se que de gra ça, e ago ra o Go ver no terá de
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in ves tir re cur sos pú bli cos para con clu ir uma obra pri -
va da.

Não que ro tra tar com pro fun di da de des ta ques -
tão sem re ce ber as in for ma ções do Mi nis té rio dos
Trans por tes. Eis a ra zão do meu re que ri men to de in -
for ma ções di ri gi do ao Mi nis tro Eli seu Pa di lha.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma gui to Vi le la.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 10, DE 2001

Re que i ro nos ter mos do dis pos to no art. 218 do
Re gi men to in ter no do Se na do Fe de ral, vo tos de pe -
sar pelo fa le ci men to do ci en tis ta po lí ti co, es cri tor e fi -
ló so fo Ama pa en se, Osval di no Ra i ol, ocor ri do no dia
1º de fe ve re i ro úl ti mo.

Sala das Ses sões, 8 de fe ve re i ro de 2001. – Se -
na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Em
vo ta ção o re que ri men to.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
Sobre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma gui to Vi le la.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 11, DE 2001

So li ci ta in for ma ções ao Sr. Mi nis tro
dos Trans por tes à res pe i to do pro ces so
de de ses ta ti za ção, pro mo vi do pela União, 
da ex plo ra ção dos ser vi ços de trans por te 
fer ro viá rio exer ci da, até 1997, di re ta men -
te pela Rede Fer ro viá ria Fe de ral, em fa vor 
da Com pa nhia Fer ro viá ria do Nor des te.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção 

Fe de ral e nos ar ti gos 216 e 217 do Re gi men to Inter no 
do Se na do Fe de ral, so li ci to a V.Exa. que seja en ca mi -
nha do ao Se nhor Mi nis tro dos Trans por tes, Sr. Eli seu
Le mos Pa di lha, pe di do de in for ma ções so bre o in te i ro 
teor de to dos os atos le gis la ti vos, le ga is e in fra le ga is e 
ins tru men tos con tra tu a is, in clu in do edi ta is de le i lão
de pri va ti za ção, que pro pi ci a ram o tras pas se da con -
ces são da ex plo ra ção das ma lhas fer ro viá ri as da
Rede Fer ro viá ria Fe de ral para a Com pa nhia Fer ro viá -
ria do Nor des te.

A ra zão des te pe di do de in for ma ções ra di ca no
fato, am pla men te re per cu ti do na im pren sa de Per -
nam bu co, de que o go ver no es ta du al es ta ria pre ten -
den do re to mar as obras da Fer ro via Trans nor des ti na,
ina ca ba da des de o Impé rio, para o que es ta ria con tra -
tan do em prés ti mos jun to a agên ci as fi nan ce i ras na ci -
o na is e in ter na ci o na is, como o BNDES e o Ban co
Mun di al.

Dado que tal obra con su mi ria re cur sos pú bli cos
fe de ra is e tal vez ava is da União, ipso fac to, é ma té ria 
de re le van te in te res se so ci al sa ber se a ex plo ra ção
do em pre en di men to anun ci a do pe las au to ri da des es -
ta du a is está com pre en di da nos di re i tos da con ces si o -
ná ria pri va da dos ser vi ços fer ro viá ri os que aten dem à 
re gião, an te ri or men te exer ci dos pela Rede Fer ro viá -
ria Fe de ral, ou seja, nos di re i tos da Com pa nhia Fer ro -
viá ria do Nor des te, o que, em caso afir ma ti vo, in du zi -
ria sé ri as dú vi das a cer ca da le gi ti mi da de da ope ra -
ção fi nan ce i ra.

Peço tam bém en ca re cer a Sua Exce lên cia, o Sr. 
Mi nis tro dos Trans por tes, es pe ci al aten ção e de ta lha -
men to quan to às in for ma ções re la ti vas a tudo o que
diga res pe i to às obri ga ções dos ad qui ren tes da re fe ri -
da con ces são, tais como ma nu ten ção dos in ves ti -
men tos por pra zo mí ni mo e obri ga ções de de sem pe -
nho.

Sala das Ses sões,  de   de  . –   Se na dor Car los
Wil son.

(À Mesa para De ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – O re -
que ri men to lido será des pa cha do à Mesa, nos ter mos 
re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos, por ces -
são do Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, os fa tos de
ex tre ma gra vi da de que no mo men to mar cam as re -
la ções co mer ci a is Bra sil-Canadá, re la ci o na dos com
a res tri ção sa ni tá ria apre sen ta da à im por ta ção da
car ne bra si le i ra pe los pa í ses do Naf ta são, como sa -
be mos, um des do bra men to do con fli to co mer ci al ori -
gi na do pela com pe ti ção no seg men to da in dús tria
ae ro náu ti ca en tre a nos sa Embra er – cuja com pe ti ti -
vi da de e ex ce lên cia tec no ló gi ca vêm in co mo dan do
con cor ren tes no mer ca do in ter na ci o nal – e a ca na -
den se Bom bar di er. E isso já foi exa us ti va men te dis -
cu ti do no Se na do Fe de ral e no Con gres so Na ci o nal, 
e de uma ma ne i ra mu i to par ti cu lar e de for ma bri -
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lhan te pe los Se na do res Iris Re zen de, Ma gui to Vi le -
la, nes ta ses são de hoje. Esses fa tos têm, na ver da -
de, como pano de fun do, um pro ces so de re cru des -
ci men to de me di das pro te ci o nis tas por par te dos pa -
í ses mais ri cos, re du zin do es pa ços para os pa í ses
em de sen vol vi men to no mer ca do glo ba li za do. 

Nes se con tex to, é opor tu no abor dar mos aqui a 
ame a ça que pa i ra so bre as ven das ex ter nas do aço
bra si le i ro a par tir dos es tu dos que o go ver no ame ri -
ca no vem re a li zan do, mo ti va dos pela des van ta gem
com pe ti ti va da in dús tria mí ne ro-siderúrgica dos
Esta dos Uni dos. 

Tais es tu dos ini ci a ram-se a par tir do Con gres -
so ame ri ca no que, por meio de dois de seus re pre -
sen tan tes, en vi ou ao Se cre tá rio de Co mér cio dos
Esta dos Uni dos pe di do de in ves ti ga ção das im por ta -
ções de mi né rio de fer ro e de aço se mi-acabados,
com o ob je ti vo de es ta be le cer res tri ções a es sas
mer ca do ri as ba se a das no Tra de Expan si on Act, de
1962.

A ação dos con gres sis tas ame ri ca nos foi mo ti -
va da pela re a ção da in dús tria de mi né rio de fer ro
ame ri ca na, que vê, na im por ta ção de se -
mi-acabados, prin ci pal men te, uma ame a ça à so bre -
vi vên cia de uni da des in dus tri a is da que le se tor no
país.

O iní cio das in ves ti ga ções já foi au to ri za do
pelo ex-Presidente Clin ton, num dos úl ti mos atos de
seu go ver no, que or de nou ao De par ta men to de Co -
mér cio dos Esta dos Uni dos a con du ção dos res pec -
ti vos es tu dos.

A mag ni tu de do pro ble ma para o se tor si de rúr -
gi co bra si le i ro pode ser apre ci a da pelo vo lu me de
nos sas ex por ta ções para os Esta dos Uni dos, que
to ta li za ram US$630 mi lhões no ano 2000, sen do
US$548 mi lhões de pro du tos se mi-acabados – es -
tes úl ti mos ob je to das res tri ções em es tu do.

Esta mos aten tos para o mo vi men to de em pre -
sá ri os bra si le i ros e do Insti tu to Bra si le i ro de Si de rur -
gia que, mais uma vez, se pre pa ram para acom pa -
nhar e, na me di da do pos sí vel, in ter vir nas in ves ti ga -
ções do De par ta men to de Co mér cio dos Esta dos
Uni dos. A pre o cu pa ção das em pre sas bra si le i ras é
que esse pro ces so de in ves ti ga ção pos sa re sul tar
em no vas bar re i ras para o prin ci pal pro du to das
nos sas si de rúr gi cas ven di do no ex te ri or, res tri ções
es sas que po de rão vir sob as mo da li da des de blo -
que io, es ta be le ci men to de quo tas ou im po si ção de
ta ri fas adu a ne i ras adi ci o na is e, ain da, im pac tar ne -
ga ti va men te os pro je tos de ex pan são da in dús tria si -

de rúr gi ca na ci o nal. Tra ta-se, por tan to, de uma nova
in ves ti da que po de rá afe tar os le gí ti mos in te res ses
na ci o na is, com des do bra me nos ne fas tos so bre um
se tor em que o Bra sil tem apre sen ta do ine quí vo ca
com pe ti ti vi da de in ter na ci o nal.

O Bra sil é o oi ta vo ma i or fa bri can te de aço do
mun do, com uma pro du ção re cor de de 27,7 mi lhões 
de to ne la das no ano pas sa do. Di fe ren te men te de
ou tros pa í ses, em par ti cu lar os Esta dos Uni dos, o
Bra sil tem uma in dús tria si de rúr gi ca atu a li za da tec -
no lo gi ca men te e com pro je tos de ex pan são em an -
da men to con du zi dos por suas em pre sas lí de res.

Com uma de man da in ter na em alta – las tre a da 
es pe ci al men te no cres ci men to da in dús tria au to mo -
bi lís ti ca, na cons tru ção ci vil e de ele tro do més ti cos e
com con di ções de com pe tir van ta jo sa men te no mer -
ca do in ter na ci o nal –, o fu tu ro da in dús tria si de rúr gi -
ca bra si le i ra apre sen ta-se bas tan te pro mis sor.

A pre sen ça de nos sa in dús tria não se cir cuns -
cre ve ape nas ao es pa ço na ci o nal. A Com pa nhia
Vale do Rio Doce, por exem plo, pos sui uma plan ta
in dus tri al na Ca li fór nia. O Gru po Ger dau tem em pre -
sas no Uru guai, Chi le, Argen ti na, Ca na dá e Esta dos 
Uni dos. Atua tam bém no ex te ri or a Bel go Mi ne i ra e
a CSN – Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal tem pla -
nos de bus car nos Esta dos Uni dos uma as so ci a ção
ou mes mo com prar uma uni da de de la mi na ção para 
pro ces sar a pro du ção fu tu ra da usi na de Ita jaí, no
Rio de Ja ne i ro.

Os in ves ti men tos pro gra ma dos em nos sa si de -
rur gia até 2004, se gun do o Insti tu to Bra si le i ro de Si -
de rur gia, são da or dem de US$14 bi lhões, que de -
ve rão acres cen tar qua tro mi lhões de to ne la das à
atu al ca pa ci da de ins ta la da de 30 mi lhões. A ên fa se
des ses in ves ti men tos está sen do co lo ca da mais na
mo der ni za ção das usi nas, na di ver si fi ca ção do mix
de pro du ção e na pro du ção de bens de ma i or va lor
agre ga do.

Obser va-se, nos úl ti mos dez anos, a ex pan são 
dos se mi-acabados de aço na pa u ta de ex por ta ção
bra si le i ra – este gru po re pre sen ta apro xi ma da men te 
dois ter ços das ex por ta ções to ta is de aço, de 9,6 mi -
lhões de to ne la das anu a is. Esta ex pan são de ve-se,
so bre tu do, ao au men to do con su mo de pla cas pe los 
pa í ses de sen vol vi dos, prin ci pal men te pe los Esta dos 
Uni dos. 

As si de rúr gi cas ame ri ca nas – as sim como as
eu ro péi as – de sa ti va ram, nos úl ti mos anos, di ver sas 
de suas one ro sas e ob so le tas uni da des de re du ção
di re ta, que en vol vem as ati vi da des de sin te ri za ção,
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co que ria e dos al tos-fornos. Pas sa ram, en tão, a ad -
qui rir no mer ca do ex ter no pla cas para la mi nar,
trans for man do-as em pro du tos fi na is.

Foi exa ta men te nes sa tri lha aber ta pelo pro -
ces so de re es tru tu ra ção da si de rur gia mun di al – que 
de ve rá pre va le cer em lon go pra zo – que as usi nas
bra si le i ras de sen vol ve ram seus pro je tos de am pli a -
ção. A CST – Com pa nhia Si de rúr gi ca de Tu ba rão,
no Espí ri to San to, es tu da a ins ta la ção de seu ter ce i -
ro al to-forno, atin gin do uma pro du ção fi nal de qua se 
sete mi lhões de to ne la das anu a is. A CSN, por sua
vez, quer cons tru ir uma nova usi na para pro du zir
cin co mi lhões de to ne la das de pla cas, a se rem la mi -
na das no ex te ri or. A COSIPA – Com pa nhia Si de rúr -
gi ca Pa u lis ta, tam bém de ve rá cres cer nes se mer ca -
do. No fi nal de 2001, a em pre sa co lo ca rá em ope ra -
ção uma nova li nha de pro du ção de pla cas, sen do
1,4 mi lhões para ex por ta ção.

Uma das con se qüên ci as des se pro ces so foi a
re du ção da de man da por mi né rio de fer ro pro du zi do
nos Esta dos Uni dos. E é exa ta men te o gru po li ga do
à mi ne ra ção que pa re ce es tar por trás des sa nova
onda de re sis tên cia ao aço im por ta do por aque le
país.

A re vis ta in gle sa The Eco no mist, em sua edi -
ção de 6 de ja ne i ro pas sa do, de fen de ex pres sa men -
te que as im por ta ções não po dem ser con si de ra das
res pon sá ve is pela de ca dên cia do par que si de rúr gi co 
nor te-americano. O ar ti cu lis ta afir ma que as im por -
ta ções ape nas exa cer ba ram os pro ble mas da in dús -
tria, ca rac te ri za dos pela de fa sa gem tec no ló gi ca, al -
tos cus tos de pro du ção e per da do po der de com pe -
ti ção de vi do, tam bém, à va lo ri za ção do dó lar fren te
a ou tras mo e das. 

Acres cen ta ain da a aná li se do The Eco no mist
que o ex ces so de pro te ci o nis mo à in dús tria ame ri ca -
na de aço tem in vi a bi li za do um pro ces so mais cons -
tru ti vo no sen ti do de sua re es tru tu ra ção, com con se -
qüen tes ga nhos de es ca la e re du ção de cus tos.

O pro te ci o nis mo ame ri ca no em re la ção ao aço 
tem sido um dos prin ci pa is pro ble mas que eles têm
en fren ta do em ne go ci a ções co mer ci a is, con tri bu in do 
para en fra que cer os ar gu men tos a fa vor do li vre co -
mér cio em ou tras áre as de seu in te res se.

O co mér cio in ter na ci o nal é uma ave ni da que
pre ci sa, exi ge mes mo, duas mãos para exis tir e vi -
ce jar. O co mér cio so men te me lho ra o ní vel de
bem-estar dos pa í ses par ti ci pan tes quan do eles se
apre sen tam para co mer ci a li zar aque les pro du tos
que go zam de van ta gens com pa ra ti vas.

Nes se sen ti do, es ta mos so li ci tan do ofi ci al men -
te ao Ita ma raty e ao Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or que atu em jun to ao
go ver no ame ri ca no, à Orga ni za ção Mun di al de Co -
mér cio e a ou tros or ga nis mos mul ti la te ra is para que
acom pa nhem o pro ces so de in ves ti ga ção em cur so
e atu em vi go ro sa men te no sen ti do de im pe dir qual -
quer tipo de san ção ame ri ca na que fira os tra ta dos
in ter na ci o na is que re gu lam o co mér cio in ter na ci o nal 
e atin jam os le gí ti mos in te res ses da in dús tria si de -
rúr gi ca bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – A
pa la vra está fran que a da, Srs. Se na do res. (Pa u sa.)

Não há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs Se na do res Luiz Pon tes, Ro me ro Jucá,
João Alber to Sou za, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Ca -
sil do Mal da ner e Car los Pa tro cí nio 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. LUIZ PONTES (PSDB – CE) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs, Se na do res, um so nho aca len ta do
por mi lha res de apo sen ta dos e pen si o nis tas do Mi -
nis té rio da Pre vi dên cia So ci al, está se trans for man -
do em re a li da de. Fico fe liz por ter con tri bu í do para
uma im por tan te con quis ta dos be ne fi ciá ri os do
INSS. Falo, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res,
do Pro je to de Lei apro va do pelo Con gres so Na ci o -
nal que per mi te aos apo sen ta dos e pen si o nis tas re -
ce be rem dé bi tos, no va lor de até R$5.180,25, no
pra zo de 60 dias, sem a ex pe di ção de pre ca tó ri os.

O mais re le van te, nes sa ques tão, é que a Lei,
ori un da do pro je to por mim re la ta do no Se na do foi
san ci o na da pelo pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so. É a Lei nº 10.099, pu bli ca da no Diá rio Ofi cial
da União, edi ção do dia 20 de de zem bro do ano
pas sa do. Essa Lei mo di fi cou a Lei Nº 8.213, de 24
de ju lho de 1991, que dis põe so bre os pla nos de be -
ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci al.

O ar ti go 128 da Lei nº 8.213, após al te ra do,
per mi te ele va ção do li mi te fi nan ce i ro para a dis pen -
sa de pre ca tó ri os ju di ciá ri os e de pro ce di men tos
pro ces su a is de exe cu ção, em ses sen ta dias a con -
tar do trân si to em jul ga do da res pec ti va sen ten ça. 

Antes da apro va ção des sa pro po si tu ra, a Lei
n.º 8.213, em seu ar ti go 128, de ter mi na va que ”As
de man das ju di ci a is que ti ve rem por ob je to as ques -
tões re gu la das nes ta Lei, de va lor não su pe ri or a
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CR$1.000.000,00 (um mi lhão de cru ze i ros), obe de -
ce rão ao rito su ma rís si mo e se rão isen tas de pa ga -
men to de cus tas e li qui da das ime di a ta men te, não se 
lhes apli can do o dis pos to nos ar ti gos 730 e 731 do
Có di go de pro ces so Ci vil."

Após re vis to o tex to do art. 128, fi cou es ta be le -
ci do que as de man das ju di ci a is con cer nen tes a re a -
jus tes ou con ces são de be ne fí ci os pre vi den ciá ri os
in di vi du a is, que na fase de exe cu ção não ex ce de -
rem a R$5.180,25, po de rão, a cri té rio do in te res sa -
do, dis pen sar pre ca tó ri os ju di ciá ri os e al can çar a
qui ta ção em ses sen ta dias.

Por fim, tam bém po de rão ser li qui da dos, em
até no ven ta dias, os pre ca tó ri os já ins cri tos no Orça -
men to do ano pas sa do, des de que se pos sam ajus -
tar ao acor do, nos li mi tes da im por tân cia má xi ma de 
R$5.180,25. Com isso, aca ba a an gús tia para mi lha -
res de bra si le i ros que en fren ta vam as fi las dos pre -
ca tó ri os como ver da de i ro tor men to.

O Ce a rá con vi ve de per to com esse so fri men -
to. So fri men to que se so ma va à má-fé de pes so as
ines cru pu lo sas, que che ga ram a se apro pri ar do di -
nhe i ro pago aos apo sen ta dos pelo INSS. Falo, es pe -
ci fi ca man te, da cha ma da má fia das apo sen ta do ri -
as que des vi a va di nhe i ro dos be ne fi ciá ri os da Pre vi -
dên cia So ci al. Advo ga dos re ce bi am o di nhe i ro do
INSS e não o re pas sa vam aos seus cli en tes, os
apo sen ta dos. Mas essa má fia não exis tiu ape nas no 
Ce a rá e es ta va es pa lha da por vá ri os Esta dos bra si -
le i ros.

O es cân da lo ga nhou gran des pro por ções e
aca bou pre ju di can do a li be ra ção das di fe ren ças de
be ne fí ci os as se gu ra dos a ou tros mi lha res de apo -
sen ta dos. Esses apo sen ta dos en tra ram na fila de
es pe ra do pa ga men to de pre ca tó ri os e, ago ra, no
caso da que les com ações en vol ven do até
R$5.180,25, se rão be ne fi ci a dos com a Lei san ci o na -
da pelo pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que 
nas ceu na Câ ma ra Fe de ral por ini ci a ti va do de pu ta -
do Gon za ga Pa tri o ta (PE), che gou ao Se na do, e foi
por mim re la ta da com pa re cer fa vo rá vel. 

O cer to, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do -
res, é que não há a menor dú vi da de que os cré di tos 
dos se gu ra dos da Pre vi dên cia So ci al – de cor ren tes
de sa lá ri os, ven ci men tos, pro ven tos da apo sen ta do -
ria, pen sões e suas com ple men ta ções, be ne fí ci os
pre vi den ciá ri os e in de ni za ções por mor te ou in va li -
dez, fun da das na res pon sa bi li da de ci vil, como de fi -
ne a Cons ti tu i ção Fe de ral, – as su mem a na tu re za
de so bre vi vên cia e que, por isso, não de vem aguar -

dar, com os de ma is, os pra zos para pa ga men tos de
pre ca tó ri os.

A di men são da lei deve ser res sal ta da ain da
em dois tó pi cos po si ti vos: o que per mi te a com po si -
ção de cré di tos con ti nu a dos, tais como pen sões e
sa lá ri os, de que tra ta a Lei nº 8.742, de 7 de de zem -
bro de 1993, e o que es ta be le ce a pos si bi li da de de
em bar gos, para a de fe sa fa zen dá ria, pois cer to é
que se quer a pa ci fi ca ção dos li tí gi os e a pos si bi li da -
de de ace le rar os pa ga men tos aos mais ne ces si ta -
dos cre do res da Pre vi dên cia So ci al, mas sem de i xar 
de lado a de fe sa da so ci e da de e do Erá rio.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a ma i o -
ria dos apo sen ta dos, gen te so fri da e hu mil de, de -
pen de, ex clu si va men te, dos be ne fí ci os do INSS
para vi ver. O pa ga men to das di fe ren ças de be ne fí ci -
os, em um pra zo me nor e sem a ex pe di ção de pre -
ca tó ri os, vai ge rar ale gria, fe li ci da de e alí vio para mi -
lha res de apo sen ta dos e pen si o nis tas que há mu i tos 
anos es pe ra vam para re ce ber dé bi tos re co nhe ci dos
pela Jus ti ça Fe de ral e pela pró pria Pre vi dên cia So ci -
al.

A Lei n.º 10.099, san ci o na da pelo pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, tem essa di men são
so ci al gi gan tes ca. Cor ri gir in jus ti ças e dar opor tu ni -
da de para mi lha res de be ne fi ciá ri os da Pre vi dên cia
So ci al re cons tru í rem so nhos e me lho ra rem a sua
con di ção de vida. E, para os co fres da Pre vi dên cia
So ci al, não ha ve rá di fi cul da des por que es ses cré di -
tos já exis tem, po den do ser li be ra dos den tro do pra -
zo de 60 dias, após o INSS ser in ti ma do so bre a de -
ci são fa vo rá vel ao se gu ra do.

Cre io, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res,
que após a san ção do pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, o mi nis tro da Pre vi dên cia So ci al Wal -
deck Orne las terá a mes ma sen si bi li da de para dar
agi li da de ao pa ga men to des sas di fe ren ças de be ne -
fí ci os para apo sen ta dos e pen si o nis tas, en cer ran -
do-se as sim, mais um ci clo de so fri men to de um
con tin gen te de pes so as que deu mu i to de si na
cons tru ção des se País, mas que nem sem pre é tra -
ta do com o res pe i to e o ca ri nho que me re cem.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o de sen vol vi -
men to da po lí ti ca ener gé ti ca pro je ta da pelo Go ver no 
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so vem al -
can çan do in ques ti o ná vel êxi to. Essa fe liz cons ta ta -
ção le va-nos a re gis trar nos Ana is do Par la men to
um voto de lou vor ao Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri nho
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Neto em re co nhe ci men to pelo ines ti má vel de sem pe -
nho de sua Pas ta, que bem se re fle te no Ba lan ço
Ener gé ti co Na ci o nal, há pou co pu bli ca do.

Essa ini ci a ti va do De par ta men to Na ci o nal de
De sen vol vi mento Ener gé ti co, do Mi nis té rio de Mi nas
e Ener gia, ex põe com cla re za o re su mo das ati vi da -
des do se tor, com pre en den do o ano base de 1999. O 
do cu men to, di vul ga do há um quar to de sé cu lo, tem
por base os flu xos ener gé ti cos das fon tes pri má ri as e 
se cun dá ri as de ener gia e abran ge os prin ci pa is cam -
pos eco nô mi cos, des de a pro du ção até o con su mo
fi nal.

O Ba lan ço Ener gé ti co Na ci o nal – BEN 2000
obe de ce a uma só me to do lo gia, apre sen tan do a si -
nop se dos tra ba lhos no exer cí cio pre té ri to, as sim
como os in di ca do res da pro du ção, con su mo e de -
pen dên cia ex ter na de ener gia, além da com po si ção
se to ri al dos di ver sos gru pos de ener gé ti cos e da
sín te se do Ba lan ço de Ener gia Útil, com pre en den do 
os anos de 1984 a 1999.

Mede, para cada uma das fon tes de ener gia
pri má ria e se cun dá ria, a ofer ta e de man da de ener -
gia, con ta bi li zan do a pro du ção, a im por ta ção, a ex -
por ta ção, a va ri a ção de es to ques, as per das, os
ajus tes e o con su mo to tal de sa gre ga do pe los se to -
res da eco no mia.

Apon ta os nú me ros das fon tes pri má ria e se -
cun dá ria, as sim como os re fe ren tes às im por ta ções, 
ex por ta ções e da de pen dên cia ex ter na, e ane xa os
ba lan ços dos cen tros de trans for ma ção, de mons tra -
ti vo da ener gia que en tra e que sai, com as res pec ti -
vas per das de trans for ma ção. Já re fe rin do-se ao pe -
río do de 1973 a 1999, in di ca os re cur sos e re ser vas
das fon tes pri má ri as de ener gia, es cla re cen do as
res pec ti vas me to do lo gi as de apu ra ção.

Ain da re fe rin do-se ao pe río do 1984/1999,
apre sen ta os con su mos es pe cí fi cos, as re la ções
ener gia/pro du to in ter no bru to, os gas tos em di vi sas
e os pre ços de ener gé ti cos, en tre ou tros in di ca do res 
de ener gia, eco no mia e po pu la ção, acres cen tan do
es cla re ci men tos par ci a is acer ca dos ba lan ços ener -
gé ti cos re gi o na is e es ta du a is e das re la ções ener -
gia/po pu la ção.

Pro ce di da a aná li se do de sen vol vi men to ener -
gé ti co bra si le i ro, no pe río do de 1970 a 1999, o Ba -
lan ço cons ta ta que a eco no mia na ci o nal cres ceu a
uma taxa de 4,2%, anu almen te, por quan to, a cada
dé ca da, apre sen tou com por ta men tos dis tin tos, sen do 
de 8,6% nos anos 70; de 1,6% nos anos 80; e de
2,4% nos anos 90. Em igual pe río do, a Ofer ta Inter na 

de Ener gia – OIE, na prá tica, re ve lou o mes mo de -
sem pe nho de 4,3%. Qu an to à de man da de ener gé ti -
cos, a ele tri ci da de, os de ri va dos de pe tró leo e a bi o -
mas sa tam bém apre sen ta ram com por ta men tos di fe -
ren ci a dos.

À con ta de uma po lí ti ca de re du ção da de pen -
dên cia ex ter na de ener gia, de ter mi na da, em 1979
pelo se gun do gran de au men to do pre ço in ter na ci o -
nal do pe tró leo, as im por ta ções lí qui das do pro du to
e de seus de ri va dos ca í ram de 85% para 43% de
de pen dên cia ex ter na. No fi nal do ano pas sa do, os
pre ços in ter na ci o na is do pe tró leo cres ce ram no va -
men te, che gan do a ul tra pas sar a mar ca de 30 dó la -
res por bar ril. Con tu do, esse fato foi ate nu a do pelo
cres ci men to da pro du ção in ter na de pe tró leo, de ter -
mi nan do a re du ção da ci ta da de pen dên cia ex ter na
para 34,6%.

O ba lan ço con su mo-produção no pe río do de
brus cas al te ra ções no per fil de de man da de de ri va -
dos exi giu, de modo es pe ci al, a im por ta ção de di e -
sel e gás li que fe i to de pe tró leo, e as ex por ta ções de
óleo com bus tí vel e ga so li na, con quan to te nha ocor -
ri do subs tan ci al mu dan ça na es tru tu ra de re fi no.

O Se tor Elé tri co au men tou em mais de cin co
ve zes a ca pa ci da de ins ta la da de ge ra ção, con si de -
ra do o pe río do de 1970 a 1999 e os per cen tu a is de
90% de ge ra ção hi dráu li ca e de 10% de ge ra ção
tér mi ca e nu cle ar. Na par te do con su mo, ano tou-se
um cres ci men to de 7,5% ao ano e um acrés ci mo da
par ti ci pa ção da ele tri ci da de no con su mo fi nal de
ener gia, de 16% para 39,5%, no mes mo es pa ço de
tem po.

Infor ma-se que o car vão mi ne ral, o urâ nio e o
gás na tu ral têm pe que na uti li za ção na Ma triz Ener -
gé ti ca Bra si le i ra. Po rém, des de 1975 o car vão mi ne -
ral de uso tér mi co foi in cen ti va do, pas san do a con tri -
bu ir para a subs ti tu i ção de óleo com bus tí vel na in -
dús tria, prin ci pal men te a ci men te i ra.

O Se tor de Car vão, pri va ti za do, com pe te com
os de ma is ener gé ti cos no uso in dus tri al. A ge ra ção
elé tri ca a car vão mi ne ral é re a li za da com sal va guar -
das, a fim de per mi tir a sua adap ta ção à com pe ti ti vi -
da de do mer ca do, en quan to o car vão mi ne ral me ta -
lúr gi co, qua se todo im por ta do, se gue acom pa nhan -
do a ex pan são da pro du ção de aço. 

Re gis tra-se, ain da, que a hi dro e le tri ci da de, a
le nha e os pro du tos da ca na-de-açúcar con tri bu em
para uma ele va da par ti ci pa ção das fon tes re no vá ve -
is na Ma triz Ener gé ti ca Bra si le i ra. Exem plo dis so, o
Pro gra ma do Álco ol con tri bui, des de 1975, para o
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ma i or de sen vol vi men to des sas fon tes e para subs ti -
tu ir de ri va dos de pe tró leo, uti li zan do, ao en cer rar-se
o ano de 1999, o ál co ol adi ci o na do à ga so li na e o
ál co ol puro como com bus tí vel de 3 mi lhões de ve í -
cu los.

Ano ta-se que o se tor in dus tri al au men tou sua
par ti ci pa ção no con su mo fi nal de ener gia na dé ca da 
de 70, de 31% para 39%, pas san do a de cli nar a
par tir de 1993. Tam bém, a par ti ci pa ção dos Trans -
por tes no con su mo apre sen tou cres ci men to, en -
quan to o Se tor Re si den ci al re ve lou par ti ci pa ção de -
cres cen te, de vi da à subs ti tu i ção da le nha pelo gás
li que fe i to de pe tró leo.

Qu an to aos in ves ti men tos no Se tor Ener gé ti co
Bra si le i ro, in for ma-se que, até 1975, eles re pre sen -
ta ram cer ca de 8 a 10% das apli ca ções to ta is. No
en tan to, a re du ção da de pen dên cia ex ter na e o au -
men to da in ten si da de ener gé ti ca exi gi ram ma i o res
in ves ti men tos em ener gia, que che ga ram a 23% do
to tal, em 1984, para de cres cer, nos úl ti mo anos, e
si tu ar-se en tre 8% e 9% dos in ves ti men tos to ta is.

No úl ti mo exer cí cio, re gis tra ram-se ba i xos ní -
ve is de con su mo de ener gia. As re ser vas de pe tró -
leo e gás na tu ral che ga ram a 9,81 bi lhões de bar ris
e as re ser vas to ta is a 17,1 bi lhões de bar ris. A pro -
du ção mé dia foi de 1100 mil bar ris/dia, cres cen do
12,7% em re la ção ao ano an te ri or. O con su mo de
de ri va dos de pe tró leo au men tou 1,7%, ao mes mo
tem po em que o gás na tu ral apre sen ta va a ma i or
taxa de cres ci men to de con su mo, se gui do da ele tri -
ci da de co mer ci al.

Em 1999, cer ca de 2 mi lhões de re si dên ci as
pas sa ram a ser aten di das com ener gia elé tri ca. Nos
es ta be le ci men tos co mer ci a is, o con su mo per ma ne -
ceu es pe lhan do a ex pan são e mo der ni za ção dos
ser vi ços, o ma i or uso de apa re lhos de ar con di ci o -
na do e a aber tu ra de gran des cen tros co mer ci a is.
No Se tor Indus tri al, o con su mo de ener gia cres ceu
2,16%, sob a in fluên cia dos ra mos de açú car, de pa -
pel e ce lu lo se e de quí mi ca.

Esta mos con clu in do, Sr. Pre si den te, es Sas
bre ves apre ci a ções, re gis tran do que o Ba lan ço
Ener gé ti co Na ci o nal, sub metido a um pro ces so de
con tí nuo aper fe i ço a men to de sua ela bo ra ção, mais
uma vez de mons tra, de for ma ní ti da, a atu a li da de do
se tor, me di an te in for ma ções pre ci sas ze lo sa men te
pes qui sa das pe los téc ni cos e dema is ser vi do res do
Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, aos qua is igual men te 
en de re ça mos, nes ta opor tu ni da de, o me re ci do voto

de lou vor de iní cio con sig na do ao Mi nis tro Ro dolp ho 
Tou ri nho Neto.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é sem dú vi -
da ex tre ma men te com ple xa a re la ção en tre o ca pi tal
e o tra ba lho. Qu al quer tra ba lha dor ex pe ri men ta do
com por ta-se com cer to ce ti cis mo ao ou vir afir ma ções 
no sen ti do da pos si bi li da de de con sór cio en tre es ses
dois fa to res de pro du ção. A ex pe riên cia en si nou-lhe
que há um abis mo en tre os que pos su em o ca pi tal e
os que dis põem ape nas da for ça de tra ba lho. Os in te -
res ses são con tras tan tes e a con ci li a ção pos sí vel é
sem pre de di fí cil con se cu ção, e frá gil.

Nes se con tex to, que ro re fe rir-me ao abu so,
am pla men te co men ta do pela im pren sa na ci o nal du -
ran te o mês de no vem bro do ano que fin dou, que
vem sen do pra ti ca do con tra os es tu dan tes bra si le i -
ros que pre ci sam re a li zar o es tá gio pro fis si o nal pre -
vis to pela le gis la ção de en si no na ci o nal.

Se gun do as no tí ci as, mu i tas em pre sas es tão
usan do es ta giá ri os e apren di zes para se li vra rem do 
ônus das obri ga ções tra ba lhis tas.

De acor do com in for ma ções em aná li se na Se -
cre ta ria de Inspe ção do Mi nis té rio do Tra ba lho, apro -
xi ma da men te 30 % dos 400 mil es ta giá ri os em exer -
cí cio en con tram-se em si tu a ção ir re gu lar. Os jo vens
es tão sen do sub me ti dos a su bem pre gos, sem qual -
quer dos di re i tos es ta be le ci dos pela lei, mu i tas ve -
zes sem re mu ne ra ção fixa e sem pers pec ti va de
cres ci men to pro fis si o nal ou de ob ten ção de vaga no
mer ca do for mal de tra ba lho.

As em pre sas que mais ma no bram a con tra ta ção 
de es ta giá ri os e apren di zes são su per mer ca dos, em -
pre sas pri va ti za das, es pe ci al men te as de te le fo nia e
de ener gia elé tri ca, e ins ti tu i ções fi nan ce i ras. 

Além dos des vi os já apon ta dos, os es ta giá ri os
exe cu tam fun ções não li ga das ao cur so ou à fu tu ra
pro fis são. Se gun do Ri car do Ta deu Fon se ca, pro cu -
ra dor re gi o nal de tra ba lho de Cam pi nas, São Pa u lo,
”Mu i tas em pre sas con tra tam es ta giá ri os para exer -
ce rem um tra ba lho como qual quer ou tro. Agên ci as
ban cá ri as es tão subs ti tu in do mão-de-obra per ma -
nen te por es ta giá ri os que ga nham sa lá ri os ir ri só ri os
e pres tam ser vi ços que nada têm a ver com com ple -
men ta ção do cur rí cu lo es co lar“.

No âm bi to do Mi nis té rio da Edu ca ção, em
abor da gem pre li mi nar dos re sul ta dos do Cen so do
Ensi no Pro fis si o na li zan te, no Bra sil atu al, exis tem
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cer ca de 2 mi lhões e 800 mil alu nos ma tri cu la dos
em cur sos pro fis si o na li zan tes. 

Co te jan do es sas in for ma ções com a ne ces si -
da de de mão-de-obra qua li fi ca da na in dús tria e nas
em pre sas de ser vi ços, a si tu a ção do País, e da
Amé ri ca La ti na, nes te co me ço de mi lê nio, des pon ta
como lar ga men te dis cre pan te. Nos se to res li ga dos à 
Inter net, te le fo nia, in fra-estrutura e in for má ti ca, em
2004, a fal ta de pes so al qua li fi ca do atin gi rá a ci fra
de 426 mil na Amé ri ca La ti na. No Bra sil, esse qua -
dro será de 243 mil va gas à es pe ra de pro fis si o na is
qua li fi ca dos. Ape nas em te le fo nia, nos pró xi mos
dois anos, se rão aber tas 25 mil va gas. Na área de
in for má ti ca, a cada dez va gas, três não se rão pre en -
chi das por fal ta de pes so al ca pa ci ta do.

Se gun do es ti ma ti vas, em 2001, os in ves ti men -
tos no Bra sil de ve rão ser da or dem de cin qüen ta bi -
lhões de dó la res. É ób vio: quan to mais as em pre sas
in ves tem e cres cem, mais pre ci sam de pro fis si o na is
qua li fi ca dos. As es co las não têm con di ções de pre -
pa rar pro fis si o na is no rit mo exi gi do pelo cres ci men to 
do mer ca do. A con se qüên cia na tu ral des sa si tu a ção
é a per da dos bons pro fis si o na is que de i xam as sa -
las de aula para tra ba lhar nas em pre sas e o au men -
to dos in ves ti men tos das pró pri as em pre sas na for -
ma ção dos pro fis si o na is de que ne ces si tam. 

Em fun ção des sa re a li da de, hoje acon te ce o
que pa re ce ina cre di tá vel: ”pro fes so res são rou ba dos 
pe las com pa nhi as e es co las não têm como for mar
no vos alu nos“.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a mo -
der na ges tão em pre sa ri al tem como uma de suas
prin ci pa is ca rac te rís ti cas o in te res se pela for ma ção
e qua li fi ca ção da mão-de-obra. Con fi gu ra-se, en tão,
ul tra pas sa da e sem sen ti do a prá ti ca de apro ve i ta -
men to ex pro pri a dor da for ça de tra ba lho. Ultra pas sa -
da e sem sen ti do para o País e para a em pre sa,
uma vez que país e em pre sa te rão com pe tên cia e
com pe ti ti vi da de na me di da da qua li fi ca ção e sa tis fa -
ção de sua mão-de-obra. 

A Lei n.º 6.494, de 1977, ca rac te ri zou com pre -
ci são o es tá gio cur ri cu lar: são ”as ati vi da des de
apren di za gem so ci al, pro fis si o nal e cul tu ral, pro por -
ci o na das ao es tu dan te pela par ti ci pa ção em si tu a -
ções re a is de vida e tra ba lho de seu meio, sen do re -
a li za da na co mu ni da de em ge ral e jun to a pes so as
ju rí di cas de di re i to pú bli co e pri va do, sob a res pon -
sa bi li da de e co or de na ção de ins ti tu i ção de en si no“.
A Lei de fi ne ain da o es tá gio cur ri cu lar como ”pro ce -
di men to di dá ti co-pedagógico“. As van ta gens des sa

com ple xa re la ção, en tre me a da por tra ba lho e
apren di za gem, cri am be ne fí ci os re cí pro cos: para a
es co la, por que pro pi cia en si no prá ti co; para o es tu -
dan te, por que tem a opor tu ni da de de ad qui rir co -
nhe ci men tos ope ra ci o na is no área da pro fis são es -
co lhi da; e para a em pre sa, ou ór gão pú bli co, por -
que pode dis por de for ça de tra ba lho es pe ci a li za da, 
ou já en ca mi nha da para a es pe ci a li za ção. 

Para a em pre sa e a so ci e da de a van ta gem do
tra ba lho do es ta giá rio não é con tar com uma
mão-de-obra ba ra ta, mas de dis por de uma mão-de- 
obra em per ma nen te e cres cen te qua li fi ca ção, em
con di ções de oxi ge nar a em pre sa com no vos pon tos 
de vis ta e von ta de de apren der. 

A ques tão, por tan to, do es ta giá rio não pode
res trin gir-se a uma vi são de eta pa pas sa ge i ra e sem 
pro fun di da de na vida dos fu tu ros pro fis si o na is. É um 
pro ble ma que exi ge cu i da do, en ca mi nha men to ade -
qua do e su per vi são ri go ro sa. Para de sen vol ver o
pro fis si o nal com pe ten te, é pre ci so con si de rar sua
qua li da de de vida, sua in ser ção no con tex to pro fis si -
o nal, seu ama du re ci men to emo ci o nal, sua pre pa ra -
ção téc ni ca e sua di men são hu ma na.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, na atu -
a li da de, con si de rar o es ta giá rio ape nas do pon to de
vis ta da ex pres são eco nô mi ca do tra ba lho e não da
pre va lên cia da apren di za gem é cul ti var uma vi são
ul tra pas sa da e mes qui nha, des pro vi da de mo der ni -
da de e de le té ria para a em pre sa e para o con jun to
da so ci e da de, esta, em úl ti ma aná li se, a res pon sá -
vel pelo en ca mi nha men to do fu tu ro do País. Um
país mo der no, com pe ten te e com pe ti ti vo cons trói-se 
com ca pi tal a ser vi ço de três di men sões: a da pes -
soa, a do pro fis si o nal e a do ci da dão.

Era o que ti nha a di zer!

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, todo
o Bra sil sabe do es for ço de nos so co le ga de Casa, o 
Mi nis tro da Sa ú de José Ser ra, no sen ti do de tor nar
mais aces sí vel o pre ço dos me di ca men tos à po pu la -
ção, par ti cu lar men te com a pro du ção dos re mé di os
ge né ri cos.

Essa cru za da, no en tan to, não en con tra eco no
seio da in dús tria far ma cêu ti ca, que pre fe re fa bri car os 
me di ca men tos ”de mar ca“, que dão mu i to mais lu cro, 
com seu nome fan ta sia, do que os pro du tos si mi la res 
ou ge né ri cos. Tan to que está sen do co gi ta da a im por -
ta ção de ge né ri cos para su prir a de man da.

Em ver da de, Sr. Pre si den te, a po pu la ção bra si -
le i ra, em sua es ma ga do ra ma i o ria, não tem aces so
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aos re mé di os, por seu pre ço in com pa tí vel com a
ma gra bol sa po pu lar. 

Assim, me re ce nos sos en cô mi os a luta do Mi -
nis tro José Serr ra, que, te mos con vic ção, ha ve rá de
ser vi to ri o sa, mes mo con tra ri an do os in te res ses da
po de ro sa in dús tria far ma cêu ti ca.

Pois bem, a pro pó si to, de se ja mos re gis trar,
nes ta opor tu ni da de, que o Go ver no do To can tins
tam bém vem en vi dan do o me lhor de seus es for ços
no sen ti do de pro por ci o nar re mé di os mais ba ra tos à
po pu la ção de ba i xa ren da.

Tan to isso é ver da de que cri ou a FARMATINS
– Fá bri ca de Me di ca men tos do To can tins, que já de -
ve rá es tar pro du zin do re mé di os den tro de no ven ta
dias.

Se rão fa bri ca dos re mé di os bá si cos, como ver -
mí fu gos, an ti a nê mi cos e an ti-hipertensivos, den tre
ou tros, que se rão ven di dos a pre ços po pu la res.

A ini ci a ti va é con si de ra da tão sé ria que o pró prio 
Go ver no do Ja pão re sol veu con ce der re cur sos da or -
dem de oi ten ta e oito mil dó la res para a FARMATINS,
des ti na dos à aqui si ção de equi pa men tos.

O To can tins, por tan to, está dan do à Na ção um
edi fi can te exem plo de que, com von ta de po lí ti ca e
real in te res se pelo bem-estar da po pu la ção, é pos sí -
vel se não so lu ci o nar, pelo me nos me lho rar a ques -
tão dos me di ca men tos em nos so País.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma
vez, o Esta do de San ta Ca ta ri na é atin gi do por for -
tes chu vas que ca u sam inun da ções e de sa ba men -
tos, de i xan do ao de sa bri go de ze nas de fa mí li as. Do -
min go úl ti mo, dia qua tro de fe ve re i ro, por duas ve -
zes, a tem pes ta de fus ti gou 24 mu ni cí pi os ca ta ri nen -
ses, si tu a dos prin ci pal men te na re gião da Gran de
Flo ri a nó po lis e no Li to ral Sul. Os pre fe i tos de qua tro
des ses mu ni cí pi os, Arma zém, Grão Pará, Pa lho ça e 
São Bo ni fá cio che ga ram a de cre tar es ta do de emer -
gên cia, tão in ten sos fo ram os es tra gos ali ca u sa dos
pela chu vas.

Em São José, o pre fe i to Dá rio Ber ger pre ci sou
con vo car, em ple no do min go, to dos os ser vi do res lo -
ta dos em sua Se cre ta ria de Obras para o tra ba lho
nas áre as mais atin gi das. Em Bra ço do Nor te, a des -
tru i ção da ca be ce i ra de uma pon te no qui lô me tro
143 da ro do via SC-439 obri gou a Po lí cia Ro do viá ria
Esta du al a in ter di tar o aces so à ci da de. Na Ca pi tal,
duas das prin ci pa is ar té ri as, as ave ni das Her cí lio

Luz e Ma u ro Ra mos, fi ca ram in tran si tá ve is ao lon go
de mais de qua tro ho ras. O Mer ca do Pú bli co e o
Ter mi nal Urba no tam bém fi ca ram ala ga dos, fato que 
blo que ou o aces so à pon te Pe dro Ivo.

Em Pa lho ça, mu ni cí pio mais atin gi do, 16 fa mí li -
as fi ca ram de sa bri ga das. O ala ga men to do pré dio
da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Sa ú de, além dis so, ca u -
sou a per da de qua se to dos os me di ca men tos ali
guar da dos, além do pre ju í zo tra zi do pe los da nos a
mó ve is, com pu ta do res e do cu men tos. Em Uru bi ci e
Ma ra ca já, te me-se a per da de par te ex pres si va da
pro du ção ru ral da que les mu ni cí pi os.

Esse que aca bei de fa zer, Srs. Se na do res, é
ape nas um re la to mu i to rá pi do dos so fri men tos que
a tem pes ta de trou xe à nos sa po pu la ção. Não po de -
mos, aqui des ta tri bu na, nes te Ple ná rio, trans mi tir,
se quer ter uma pá li da idéia da qui lo por que pas sa -
ram as po pu la ções fla ge la das pela en chen te. Po de -
mos, isto sim, to mar al gu mas me di das ime di a tas no
sen ti do de en vi ar au xí lio às au to ri da des es ta du a is e
mu ni ci pa is de meu Esta do. Prin ci pal men te, po rém,
te mos que to mar as me di das pre ven ti vas, aque las
ca pa zes de evi tar que tais epi só di os tor nem a se re -
pe tir no fu tu ro.

Sim, Sr. Pre si den te: se é ver da de que pre ci pi -
ta ção em 12 ho ras de 200 mi lí me tros de água, ín di -
ce mé dio de um mês in te i ro, é im pre vi sí vel, im pon -
de rá vel, a ver da de é que há mu i ta co i sa que o ho -
mem pode e deve fa zer para que, caso uma chu va
des sas ad ve nha, suas con se qüên ci as se jam me nos
gra ves. Se o ho mem con ti nua frá gil di an te da fú ria
dos ele men tos, ele dis põe hoje, com sua ciên cia,
com sua tec no lo gia e com sua or ga ni za ção so ci al,
de mu i tos trun fos para equi li brar um pou co mais
esse em ba te mul ti mi le nar.

Pois foi com esse pro pó si to, o de pro ver re cur -
sos para o apa re lha men to ade qua do da De fe sa Ci -
vil, que apre sen tei, ano pas sa do, dois pro je tos de
lei, de nú me ros 13 e 14 de 2000, o pri me i ro pro pon -
do al te ra ções no im pos to de ren da das pes so as fí si -
cas e das pes so as ju rí di cas; o se gun do ins ti tu in do
uma con tri bu i ção so bre se gu ros e al te ran do a le gis -
la ção so bre o Fun do Espe ci al para Ca la mi da des Pú -
bli cas.

Srs. Se na do res, es ta mos acos tu ma dos a pen -
sar na De fe sa Ci vil como uma gen te que só apa re ce 
nas ho ras de emer gên cia. É uma idéia equi vo ca da,
pois sua fun ção ul tra pas sa em mu i to essa atu a ção
he rói ca, quan do seus ser vi ços são con vo ca dos com 
ur gên cia. Uma ver da de i ra po lí ti ca de De fe sa Ci vil in -
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clui sua atu a ção na pre ven ção das ca tás tro fes, em -
bar gan do cons tru ções em en cos tas pe ri go sas ou
ba i xi os ala ga di ços, im pe din do o des pe jo ir res pon sá -
vel de es go tos e lixo nos cur sos d’água e nas ga le ri -
as plu vi a is, bem como no es cla re ci men to à po pu la -
ção para evi tar com por ta men to de ris co.

Uma po lí ti ca de De fe sa Ci vil, Sr. Pre si den te,
deve par tir do re co nhe ci men to da im por tân cia da
ação des ses ór gãos, do pro vi men to de equi pa men to 
e tre i na mento mo der nos e da ne ces si da de de lhes
con fe rir po der de fato para co i bir os abu sos que le -
vam os ris cos à po pu la ção. É pre ci so so bre tu do lem -
brar sem pre que so mos uma Na ção po bre, que não
pode se dar ao luxo de des per di çar bens ma te ri a is,
nem mu i to me nos pre ci o sas vi das hu ma nas, toda vez 
que a na tu re za nos sur pre en de em sua fú ria.

Essa ne ces sá ria mu dan ça de men ta li da de e
de ati tu de, no en tan to, pre ci sa co me çar aqui, onde
se fa zem as leis que de fi nem a es tru tu ra e o fun ci o -
na men to das ins ti tu i ções que ser vem ao pú bli co,
como a De fe sa Ci vil. A apro va ção de pro je tos como
os que apre sen tei, no meu en ten der, se ria um co -
me ço de atu a ção no bom sen ti do.

Espe ro que, bem es cla re ci dos, os mem bros
des ta Casa ve nham a ter um en ten di men to se me -
lhan te ao meu so bre essa ques tão ex cru ci an te, que
se re pe te a cada ano exa ta men te por fal ta de ação
pre ven ti va ade qua da.

Não po de mos mais con ti nu ar de bra ços cru za -
dos, de i xan do que si tu a ções como a de do min go
pas sa do se re pi tam. Já não será so fri men to de ma is, 
prin ci pal men te da que las ca ma das mais po bres da
po pu la ção?

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, mo ra do res que
so mos de gran des ci da des, acos tu ma dos aos con for -
tos da vida mo der na, te mos a ten dên cia a to mar a dis -
po ni bi li da de des sas co i sas como um pres su pos to.
É-nos di fí cil ima gi nar a vida sem a ener gia elé tri ca,
por exem plo, e nos ha bi tu a mos a pen sar que lam -
piões a que ro se ne são co i sas do pas sa do, hoje en -
con trá ve is so men te em al guns mu se us.

Essa im pres são, no en tan to, é ilu só ria. No mun -
do in te i ro há co mu ni da des ru ra is e afas ta das, po bres
e es tag na das, cu jos ha bi tan tes ja ma is vi ram um lâm -
pa da in can des cen te, quan to mais um apa re lho de rá -
dio, um te le vi sor ou uma ge la de i ra. Aqui mes mo, em
nos so Bra sil, há enor mes ex ten sões de ter ri tó rio ain -
da não ser vi das pela ener gia elé tri ca. 

Ne las vive cer ta quan ti da de de bra si le i ros, pa trí -
ci os e ir mãos nos sos, que es tão pri va dos não so men -
te dos con for tos ele tro do més ti cos pro por ci o na dos
pela ele tri ci da de, mas tam bém da pos si bi li da de de se
in for mar so bre o que acon te ce no País e no mun do,
as sim como das opor tu ni da des de apri mo rar seus co -
nhe ci men tos e qua li fi ca ção, pelo acom pa nha men to
de cur sos no tur nos, e de in cre men tar sua ren da, pelo
tra ba lho após o pôr-do-sol.

No Esta do do To can tins, por exem plo, até dois
anos atrás, so men te oito por cen to da área ru ral dis -
pu nha de ele tri ci da de. Fe liz men te, gra ças aos es for -
ços da Com pa nhia de Ele tri ci da de de To can tins (Cel -
tins) e do Go ver no do Esta do, essa si tu a ção vem mu -
dan do ra pi da men te. Um caso re cen te que de mons tra
o fir me pro pó si to da ad mi nis tra ção to can ti nen se de
le var a ele tri ci da de a to dos os seus ci da dãos, atin gin -
do pelo me nos 60 por cen to da po pu la ção ru ral até o
fi nal de 2002, é o do po vo a do de Mum bu ca, si tu a do
no mu ni cí pio de Ma te i ros, pró xi mo à di vi sa com a Ba -
hia, a 470 qui lô me tros de Pal mas.

Fun da do em 1901 por mi gran tes da ci da de ba i -
a na de San ta Rita, Mum bu ca pre ci sou es pe rar qua se
cem anos para en trar no sé cu lo vin te: so men te em 21
de de zem bro do ano 2000 a luz elé tri ca che gou ali, le -
va da pela Cel tins. O cus to da ex ten são da rede de
trans mis são de ener gia elé tri ca, ao lon go de dez qui -
lô me tros, atin giu 73 mil re a is, soma que foi ban ca da
em 70 por cen to pelo pró prio go ver no to can ti nen se,
por meio do Pro gra ma de Ele tri fi ca ção Ru ral do Esta -
do de To can tins (PERTINS). O for ne ci men to de ener -
gia a es sas lo ca li da des pe que nas e afas ta das não
tem, no ri gor das ci fras, vi a bi li da de eco nô mi ca para a
Cel tins, mas Jo a quim Gu e des Co e lho Fi lho, Di re tor
de Pla ne ja men to da em pre sa, faz ques tão de res sal -
tar seu com pro mis so so ci al com a uni ver sa li za ção do
aces so à ele tri ci da de.

Sr. Pre si den te: hoje é tão co mum ou vir-se fa lar
em ex clu são so ci al e em ex clu são cul tu ral, mas qua se 
nin guém lem bra de men ci o nar a ex clu são dos con for -
tos da ele tri ci da de. É essa ter rí vel for ma de ex clu são
que o Go ver no to can ti nen se vem com ba ten do.

”Haja luz“ – eis o que ex cla mou o Se nhor no iní -
cio da cri a ção do mun do, para, em se gui da, cons ta tar
que a luz era boa. A luz é, por tan to, um dos pri me i ros
dons de Deus aos ho mens. A ele tri fi ca ção ru ral, as -
sim, é um de ver mo ral dos go ver nos para com o seu
pró xi mo que ain da vive nas tre vas. E esse com pro -
mis so foi as su mi do e vem sen do cum pri do em nos so
Esta do.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, em aten di men to
à so li ci ta ção do De pu ta do Fer nan do Ga be i ra fe i ta na
ses são con jun ta do Con gres so Na ci o nal de on tem, e
de acor do com en ten di men tos man tidos com o Pre si -
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do Mi chel
Te mer, de sig nou os Srs. Se na do res Iris Re zen de, Jo -
nas Pi nhe i ro e Osmar Dias e os Srs. De pu ta dos Fer -
nan do Ga be i ra, Ru bens Fur lan, Luiz Car los Ha uly e
Ro nal do Ca i a do para in te gra rem co mis são que de ve -
rá ir ao Ca na dá para re a li zar en con tro com par la men -
ta res ca na den ses, com vis ta a pro mo ver uma opor tu -

ni da de de ex pli car mos me lhor, ao Par la men to e opi -
nião pú bli ca ca na den ses, a si tu a ção de nos sa pe cuá -
ria em re la ção à do en ça da vaca lou ca e seus re fle xos 
so bre os ne gó ci os bra si le i ros.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 21 
mi nu tos.)
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Ata da 6ª Ses são Não De li be ra ti va
em 9 de fe ve re i ro de 2000

2ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ge ral do Melo, Ade mir Andra de, Tião Vi a na

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – 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.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na,
apro ve i tan do a opor tu ni da de para pa ra be ni zar o com -
pa nhe i ro, em nome da Mesa e dos fun ci o ná ri os da
Casa, pelo seu ani ver sá rio.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te Ade mir Andra de, agra de ço a ma ni fes ta ção de
ca ri nho e ge ne ro si da de da Mesa, dos ami gos e dos
fun ci o ná ri os da Casa.

Tra go uma no tí cia po si ti va do Acre: a cada dia
con so li da-se mais a par ce ria do nos so Go ver no com
o Mi nis té rio da Sa ú de, que tem tra ta do com sen si bi li -
da de o se tor de sa ú de do meu Esta do. 

Esta mos sa in do de uma fase di fí cil, que foi a epi -
de mia de den gue ocor ri da em fun ção de um des con -
tro le da do en ça no país vi zi nho, a Bo lí via, e tam bém
em Ron dô nia. Des sa for ma, fo mos o úl ti mo Esta do a
ter uma epi de mia des sa do en ça no Bra sil. No en tan to, 
a par ce ria com o Mi nis té rio da Sa ú de, a po lí ti ca bem
de fi ni da do Go ver no do Esta do e a co bran ça de res -
pon sa bi li da de e a par ce ria com os Mu ni cí pi os per mi -
tiu que o Esta do, com êxi to, en fren tas se a epi de mia
de den gue. 

Fico fe liz em anun ci ar que es ta mos dan do pas -
sos mu i to im por tan tes na for ma ção de pro fis si o na is
de sa ú de, no sen ti do de edu ca ção con ti nu a da e até
de pós-graduação. Pos so as se gu rar que ne nhum
Esta do bra si le i ro cres ceu tan to na área de for ma ção
em sa ú de, nes ses úl ti mos dois anos, como o Acre. 

Nun ca tí nha mos tido um cur so de
pós-graduação na área de sa ú de no Acre. Hoje, há a
ex pec ta ti va de ter mos 65 va gas para mes tra do nas
áre as de ge ren ci a men to em po lí ti cas de sa ú de, sa ú -
de e am bi en te, me di ci na tro pi cal e na área de sa ú de
com con cen tra ção em clí ni ca. Con ta mos com o apo io
do Mi nis té rio da Sa ú de, de modo es pe ci al do Mi nis tro

José Ser ra, da equi pe do Se cre tá rio de Po lí ti ca Espe -
ci al, Dr. Cláu dio Du ar te e, tam bém, do Dr. Re nil son e
do Dr. Ma u ro Ri car do, da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú -
de. 

É mu i to im por tan te que um Esta do go ver na do
pelo Par ti do dos Tra ba lha do res, um par ti do que não é
ali a do ao Go ver no Fe de ral, en con tre num se tor do
Go ver no Fe de ral res pe i to e con si de ra ção, de mons -
tran do que é pos sí vel se fa zer uma par ce ria res pon -
sá vel, uma po lí ti ca pú bli ca ver da de i ra, para cons tru -
ção de um novo mo de lo. 

Em con se qüên cia des sa par ce ria, con se gui mos 
im plan tar uma ação do pro gra ma mais im por tan te de
sa ú de pú bli ca já sur gi do nes te pla ne ta, ins pi ra do nos
mo de los cu ba no e in glês, que é o Pro gra ma Sa ú de da 
Fa mí lia. Hoje, a co ber tu ra do Pro gra ma Sa ú de da Fa -
mí lia atin ge 25% da po pu la ção do Esta do. Ou seja,
uma equi pe de sa ú de da fa mí lia, for ma da por um mé -
di co, um en fer me i ro, um au xi li ar de en fer ma gem e
cin co agen tes, faz a co ber tu ra de uma mé dia de
3.400 pes so as, numa mi cror re gião ur ba na, e tem tido
um re sul ta do fan tás ti co.

Trou xe mos a so li da ri e da de do Pro gra ma de Sa -
ú de da Fa mí lia de Cuba e a le va mos a 15 dos 22 Mu -
ni cí pi os do Esta do. Des de que foi im plan ta do, há um
ano e qua tro me ses, nas áre as onde o Pro gra ma se
con cen tra, a mor ta li da de em me no res de 12 anos
che gou ba si ca men te a zero.

Emo ci o na-nos ver um mé di co che gar a um ba ir -
ro dos mais hu mil des de uma mi cror re gião, onde as
con di ções ur ba nas são des fa vo rá ve is, nos gro tões de 
di fi cul da des so ci o e co nô mi cas, ti rar o sa pa to, su bir ao
seu am bi en te de tra ba lho de pés des cal ços – lem -
bran do aque la tese an ti ga dos mé di cos de pés des -
cal ços da Chi na –, e aten der de casa em casa as mu -
lhe res grá vi das, as cri an ças sub nu tri das, as pes so as
de mais ida de, en fren tan do o que po de ria ser cha ma -
do de a ”re vo lu ção do sim ples“.

O Bra sil pre ci sa abrir os olhos para ati tu des des -
sa na tu re za. Com uma sim ples po lí ti ca de sa ú de po -
de-se re vo lu ci o nar o País, re du zin do a mor ta li da de in -
fan til, al can çan do ma i or co ber tu ra na ex pec ta ti va de
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vida, dan do con di ções às uni da des hos pi ta la res que
atu am em área de ma i or com ple xi da de de fi ca rem
mais de sa fo ga das, me nos com pro me ti das com a de -
man da des ne ces sá ria para que pos sam, as sim, tra -
ba lhar com mais efi ciên cia e qua li da de.

É uma mar ca do Go ver no Jor ge Vi a na a im plan -
ta ção do mais ou sa do pro gra ma de sa ú de da fa mí lia
do Bra sil, com co ber tu ra de 25%, que pre ten de che -
gar a 50% da po pu la ção do Esta do ain da no exer cí cio
de 2001, por meio das par ce ri as com os Go ver nos
Mu ni ci pa is.

O ou tro al can ce é a for ma ção da área de
pós-graduação no Esta do. Esta mos cri an do um gran -
de ali cer ce para im plan ta ção de uma so lu ção de fi ni ti -
va para o pro ble ma da fal ta de mé di co na Ama zô nia.
No Bra sil, há 1.200 Mu ni cí pi os sem mé di cos. Uma si -
tu a ção trá gi ca, que de i xa a po pu la ção dos Mu ni cí pi os 
mais po bres to tal men te de sam pa ra da.

No Acre, qua se 100% dos Mu ni cí pi os con tam
com mé di cos, mes mo que não seja em pe río do in te -
gral e de fi ni ti vo, mas ape nas pro fis si o na is vi si tan tes.
Espe ra mos, ain da este ano, al can çar a meta de
100%. Essa é mais uma par ce ria do Mi nis té rio da Sa -
ú de, que im plan tou, por meio da Se cre ta ria de Po lí ti -
ca Espe ci al, o cha ma do Pro gra ma de Inte ri o ri za ção
de Tra ba lho em Sa ú de – PIT. Nes se Pro gra ma, pre -
vê-se uma bol sa do CNPq, mo ra dia, con di ção sa la ri al 
e um cur so de es pe ci a li za ção para os mé di cos re -
cém-formados. Des sa for ma, eles po de rão se fa zer
pre sen tes nos 1.200 Mu ni cí pi os bra si le i ros que não
têm pro fis si o nal mé di co hoje. De po is de um ou dois
anos de tra ba lho, ob te rão o tí tu lo de es pe ci a lis ta na
área de sa ú de pú bli ca, po den do ple na men te cum prir
um pa pel que jus ti fi que a sua for ma ção e os seus so -
nhos de mu i to bem ser vir a co mu ni da de. 

Tra ta-se de ati tu des sim ples, mas que têm um
al can ce so ci al pro fun do. São nove os nos sos Mu ni cí -
pi os que têm uma ca rên cia ma i or da pre sen ça de pro -
fis si o na is mé di cos. O Mi nis té rio da Sa ú de afir mou a
par ce ria e vai pa gar um sa lá rio de R$4.500,00, que
será com ple men ta do pelo Go ver no do Esta do. Des se
modo, va mos be ne fi ci ar a po pu la ção que vive a gran -
de afli ção de não ter um mé di co per ma nen te no seu
seio co mu ni tá rio, evi tan do, as sim, do en ças que le va -
ri am à mor ta li da de e con se qüên ci as des ne ces sá ri as
de agra vo à sa ú de, como do en ças de trans mis são hí -
dri ca, di ar réi cas, res pi ra tó ri as e de ma is do en ças co -
muns que afli gem a po pu la ção bra si le i ra que pos sui
uma des fa vo rá vel con di ção so ci o e co nô mi ca. 

O Bra sil pre ci sa se guir bons exem plos. O nos so
ali cer ce na área de im plan ta ção do Pro gra ma de Sa ú -

de da Fa mí lia, na for ma ção de pro fis si o na is com
pós-graduação, da or dem de 65 pro fis si o na is nes te
ano, e a im plan ta ção do Pro gra ma de Re si dên cia Mé -
di ca, re co nhe ci do pelo Mi nis té rio da Edu ca ção, que
for ma es pe ci a lis tas nas áre as de Ci rur gia Ge ral, Pe di -
a tria, Gi ne co lo gia e Obste trí cia, Sa ú de da Fa mí lia ou
Me di ci na Ge ral ou Co mu ni tá ria, per mi te que pos sa -
mos, no mês de ju lho, ago ra, numa par ce ria com a
Uni ver si da de de Bra sí lia, com a Uni ver si da de Fe de ral 
da Ba hia e, pos te ri or men te, com a Uni ver si da de de
São Pa u lo, im plan tar um cur so exem plar de for ma ção
mé di ca na Ama zô nia, vol ta do para o ter ce i ro mi lê nio.
Não se tra ta de um cur so tra di ci o nal, de um mo de lo
que ve nha a co pi ar fra cas sos de con te ú do pe da gó gi -
co, de ár vo re cur ri cu lar que não tem dado cer to no
Bra sil, que for ma pro fis si o na is com uma vi são mer -
can ti lis ta, mas sim de um mo de lo cur ri cu lar, que já
pas sou sob o cri vo do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de e
do Mi nis té rio da Edu ca ção, que vai ten tar for mar um
mé di co com a vi são ho lís ti ca, com a vi são de Ama zô -
nia, das pe cu li a ri da des de sa ú de pú bli ca para aque la
re gião, per mi tin do, as sim, uma in ter ven ção di re ta em
re la ção aos agra vos que afli gem a po pu la ção de ba i -
xa ren da. É o que cha ma mos de ”a re vo lu ção dos sim -
ples“. Tra ba lhan do de ma ne i ra sim pli fi ca da, com a
tec no lo gia que é per mi ti da para aque la re gião, po de -
mos fa zer uma re vo lu ção em fa vor da qua li da de de
vida e em res pe i to ao ser hu ma no. Com re la ção aos
ca sos mais com pli ca dos, es ta mos vin cu lan do li nhas
de co o pe ra ção com Uni da des Fe de ra das de ma i or re -
cur so de com ple xi da de, às qua is essa po pu la ção terá 
aces so. 

Então, o cur rí cu lo mé di co vai per mi tir uma for -
ma ção pro fis si o nal hu ma nis ta des de o pri me i ro ano.
Em vez de o alu no, o fu tu ro pro fis si o nal, ao en trar, co -
me çar a es tu dar o olho, o ou vi do, uma par te do cé re -
bro, ele vai para a co mu ni da de po bre, para a pe ri fe ria, 
onde está o so fri men to so ci o e co nô mi co e hu ma no da
po pu la ção, fa zer um es tu do epi de mi o ló gi co, es ta tís ti -
co, en ten der a con di ção de vida da po pu la ção bra si le -
i ra no seu sen ti do ple no. Daí, ele an ga ria sen ti men to,
an ga ria um com po nen te éti co na sua for ma ção e co -
me ça a ter uma ação in te gra da do pon to de vis ta da
tec no lo gia, ten do ca de i ras como as de Ana to mia, His -
to lo gia, Mi cro bi o lo gia, Pa to lo gia, evo lu in do para as
áre as de clí ni ca ple na, como é todo o cur rí cu lo mé di -
co bra si le i ro. Eu di ria que se tra ta de uma ati tu de ino -
va do ra, um cur rí cu lo ins pi ra do num mo de lo ca na den -
se, num mo de lo ame ri ca no, que in ver te hoje o que foi, 
em 1923, a cha ma da ”vi são do ul tra es pe ci a lis ta“, do
cha ma do ”Re la tó rio Flex ner“, que ten ta va ver o ser
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hu ma no não como um ser in te gral, mas em com par ti -
men tos, em que um es tu da va a mão, o ou tro es tu da va 
o olho, o ou tro es tu da va o fí ga do, e não se via o ser
hu ma no de ma ne i ra ho lís ti ca. Isso foi que bra do, esse
mo de lo fra cas sou, fa liu com a po lí ti ca de sa ú de ame -
ri ca na, que é a mais cara do pla ne ta, e mos trou que é
pos sí vel, ven do o ho mem de ou tra ma ne i ra, fa zer-se
uma for ma ção mé di ca que per mi ta uma in ter ven ção
na qui lo que é a evi dên cia da so ci e da de e do so fri -
men to da po pu la ção. 

Por tan to, cum pri mos, de ma ne i ra ou sa da e co -
ra jo sa, essa vi são cur ri cu lar. A co mis são de alto ní vel
de pro fes so res dou to res do Bra sil in te i ro, que foi es -
co lhi da jun to com a Uni ver si da de de Bra sí lia, vi si tou o 
Acre e deu-nos a no tí cia ale gre de que esse é um cur -
rí cu lo à al tu ra do ter ce i ro mi lê nio, que va mos co me -
çar. Ele não co pia mo de los fra cas sa dos, ele diz não a
mo de los de ul tra es pe ca lis tas e diz sim à evi dên cia clí -
ni ca que atin ge a so ci e da de bra si le i ra. Essa é uma
no tí cia que nos traz mu i ta ale gria. 

Esta mos pro van do tam bém que é um erro di zer
que não é pre ci so mais fa cul da de de me di ci na nes te
País. Há gro tões de aban do no de pro fis si o na is de sa -
ú de no Bra sil. São 1.200 Mu ni cí pi os nes te País que
não dis põem de mé di co para aten der a po pu la ção po -
bre. Te mos uma des con cen tra ção ab sur da de pro fis -
si o na is mé di cos na Ama zô nia. Para uma po pu la ção
da or dem de 20 mi lhões de ha bi tan tes, te mos ape nas
dois cur sos no Pará, um cur so em Ro ra i ma e ou tro
cur so no Ama zo nas, o que é uma si tu a ção ab sur da,
pois for ça es tu dan tes do Acre, de Ron dô nia e de ou -
tros Esta dos do Bra sil e da Ama zô nia Le gal a se di ri -
gi rem para uma for ma ção – aí sim, que de i xa dú vi das
quan to à sua qua li fi ca ção – na Bo lí via e no Peru, que,
in fe liz men te, não têm um ní vel de for ma ção como
ima gi na mos ser ne ces sá rio para o nos so País. 

Qu an do se bus ca qua li da de, quan do se bus ca
agir com res pon sa bi li da de, é pos sí vel acre di tar, ter
alta es ti ma, por mais que não se ja mos uma Uni da de
Fe de ra da com a re ce i ta, com a pom pa eco nô mi ca de
Esta dos como São Pa u lo, Mi nas Ge ra is, de que se re -
mos ca pa zes de for mar pro fis si o na is à al tu ra do que a 
so ci e da de es pe ra e, fi nal men te, es tar mos in se ri dos
nos de sa fi os do ter ce i ro mi lê nio: o de sa fio da bi o tec -
no lo gia, que está hoje na Ama zô nia como um cor re -
dor para o ter ce i ro mi lê nio; o de sa fio do pa tri mô nio
ge né ti co, que está na Ama zô nia e pre ci sa ser es tu da -
do e con tri bu ir com o pla ne ta in te i ro; e o de sa fio de
não se fa zer po lí ti ca com os olhos vol ta dos para o
eco nô mi co, mas com os olhos vol ta dos para o de sen -
vol vi men to hu ma no, as so ci a do ao de sen vol vi men to
so ci o e co nô mi co.

Os nos sos de sa fi os na área de sa ú de pú bli ca
são pro fun dos. O se tor ain da paga o pre ço da di fi cul -
da de de uma or ga ni za ção mais qua li fi ca da; ain da não 
se dá o ca ri nho ne ces sá rio que a po pu la ção po bre
pre ci sa quan do che ga em uma uni da de de sa ú de;
ain da há fa lhas na hora de um sis te ma de re fe rên cia,
con tra-referência e hi e rar qui za ção. Essa é a re a li da -
de de todo o Bra sil. Vale lem brar que São Pa u lo tem
mi lhões de ha bi tan tes que ain da não têm aces so a
um le i to hos pi ta lar, que o Rio de Ja ne i ro paga pre ços
enor mes nas con se qüên ci as des fa vo rá ve is de um
mo de lo de sa ú de pú bli ca que pre ci sa tam bém ser re -
vis to. O nos so pas sou por esse cri vo de ava li a ção, de
crí ti ca, de bus ca de qua li da de, e os pas sos es tão sen -
do da dos. O Mi nis té rio da Sa ú de já si na li za com enor -
me res pe i to para o que se está ten tan do cons tru ir
como um mo de lo al ter na ti vo, sim pli fi ca do. Se hou ver
par ce ria, se re mos ca pa zes de cons tru ir um mo de lo
mu i to fa vo rá vel.

Encer ro o meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te,
afir man do que é pos sí vel cons tru ir po lí ti ca de sa ú de
nes te País, ape sar da di fi cul da de or ça men tá ria que
en fren ta o se tor de sa ú de – e aí la men to ci tar o exem -
plo: ao Mi nis té rio da Sa ú de são des ti na dos cer ca de
US$10 bi lhões como or ça men to e re ce i ta anu al para
in ves ti men to, mon tan te que re pre sen ta ape nas o cus -
to do go ver no ame ri ca no com uma do en ça cha ma da
”cho que in fec ci o so“, que se cons ti tui na ma i or ca u sa
de mor ta li da de den tro dos Esta dos Uni dos e afli ge as
uni da des de te ra pia in ten si va. Ve jam que dis pa ri da de
e des pro por ção: o gas to ame ri ca no com ape nas uma
do en ça cor res pon de ao mes mo va lor do or ça men to
des ti na do ao Mi nis té rio da Sa ú de do Bra sil para cu i -
dar de todo o sis te ma hos pi ta lar, de to das as suas do -
en ças, en de mi as e ação pre ven ti va. Mas, com esse
pou co que te mos, se oti mi zar mos, tra ba lhar mos em
par ce ri as res pon sá ve is atin gin do me tas
bem-estabelecidas com ação fis ca li za do ra, se re mos
ca pa zes de mu dar a re a li da de da sa ú de no Bra sil, de
ma ne i ra sim ples, ou sa da, olhan do para cada cen ta vo
do re cur so pú bli co como uma uni da de ca paz de sal -
var vi das e con tri bu ir com o novo mo de lo de ci da da nia 
no País.

Era o que ti nha a di zer e agra de ço a V. Exª o
ges to de ge ne ro si da de.

O Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Ade mir Andra de.
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) - Sr. Pre si den te, que ro, mais
uma vez, pa ra be ni zar V. Exª pela sua atu a ção po lí ti ca, 
pelo seu de sem pe nho, pelo seu pro nun ci a men to no
dia de hoje nes ta Casa, de mons tran do que, mes mo
sen do Go ver no do PT, um go ver no de opo si ção ao
Go ver no Fe de ral, é pos sí vel en ca mi nhar e re sol ver
pro ble mas na área de sa ú de.

Inve jo V. Exª, in ve jo o povo do Esta do do Acre
por esse su ces so na ad mi nis tra ção no que se re fe re à 
me lho ria da qua li da de de vida do povo da que le Esta -
do. E apro ve i to para com par ti lhar com V. Exª, que é
mé di co, uma pes soa li ga da à área da sa ú de, a si tu a -
ção ter rí vel que está acon te cen do no meu Esta do do
Pará, go ver na do pelo ex-Senador Almir Ga bri el, tam -
bém mé di co. Esta mos vi ven do um mo men to de ter rí -
vel ca la mi da de com a den gue. 

Exis tem ci da des, como Tu cu ruí, onde - a im -
pres são que te nho - toda a po pu la ção, sem ex ce ção,
está con tra in do a den gue. Não sei se isso é nor mal.
Tu cu ruí é uma ci da de com a qual te nho uma li ga ção
mu i to pró xi ma, foi lá que co me cei a mi nha vida po lí ti -
ca e onde te nho pro pri e da des. Man te nho con ta to per -
ma nen te com o povo da que la ci da de, co mu ni co-me
com qua tro ou cin co fa mí li as de Tu cu ruí di a ri a men te
por te le fo ne e es tou com ple ta men te as sus ta do, para
não di zer apa vo ra do, com a in for ma ção de que to das
as fa mí li as es tão com den gue, os hos pi ta is es tão lo ta -
dos, as pes so as es tão to man do soro para se re cu pe -
rar da do en ça. Não sei se isso é nor mal, mas nun ca vi
nada igual na mi nha vida.

Te nho a im pres são de que 100% da po pu la ção
de Tu cu ruí está con tra in do a do en ça. Faço essa ma ni -
fes ta ção por que não te nho vis to a im pren sa do Pará
di vul gar o es ta do de ca la mi da de que es tou ven do na -
que la ci da de. Gos ta ria que o Mi nis té rio da Sa ú de, que 
o pró prio Go ver na dor do Pará vol tas sem os olhos
para o as sun to, que a im pren sa do meu Esta do fos se
a Tu cu ruí e às ci da des vi zi nhas para ve ri fi car exa ta -
men te o que está acon te cen do. É re al men te as sus ta -
do ra a si tu a ção pela qual es tão pas san do aque las
pes so as.

Mas as so mei à tri bu na tam bém para tra tar de
um as sun to que con si de ro da ma i or gra vi da de: a re -
cém-anunciada de ci são do Go ver no de re for mu lar,
ago ra não mais cin dir, a Ele tro nor te. Sei que um pro -
nun ci a men to de im pro vi so, a fala di re ta é mais in te -
res san te, mas vou op tar pela le i tu ra de um dis cur so
que ela bo rei, para o qual pe di ria a má xi ma aten ção
da Casa e de quem nos ouve. A de nún cia que tra go é
ex tre ma men te gra ve. Di ria que es ta mos pres tes a as -

sis tir um ato de ca na lhi ce do Go ver no Fe de ral, a um
ato de le sa-pátria. Con si de ro de ab so lu ta ir res pon sa -
bi li da de o de se jo do Go ver no de ven der a qual quer
cus to a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. 

Acre di to que o povo, os Par la men ta res, a so ci e -
da de de ve ri am se mo bi li zar para im pe dir esse cri me,
esse ato de ca na lhi ce que está de se jan do co me ter o
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
Não sei se o pró prio Pre si den te tem co nhe ci men to
dos fa tos que aqui vou re la tar. Não sei de onde par te o 
de se jo ter rí vel de pra ti car esse mal con tra nos so País, 
de co me ter essa ir res pon sa bi li da de. De qual quer for -
ma, te nho que usar de ter mos du ros para ver se cha -
mo a aten ção do pró prio Pre si den te da Re pú bli ca. 

Re lem bro, aqui, o caso da mu dan ça do nome da 
Pe tro bras. O Pre si den te da em pre sa quis al te rar o
nome para Pe tro brax. Hou ve uma re a ção na ci o nal,
por par te da im pren sa, dos ar ti cu lis tas. E o Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que de ter mi nou que o Pre si den te
da Pe tro bras vol tas se atrás nes sa pre ten são in com -
pre en sí vel, que sig ni fi ca ria um gas to de R$50 mi -
lhões. O Pre si den te da Re pú bli ca as su miu a res pon -
sa bi li da de de man dar en ga ve tar esse pro je to tão
inex pli cá vel. 

Então, es pe ro que, com o meu pro nun ci a men to
e com a aná li se que pre ten do fa zer des sa ques tão tão 
im por tan te, o Pre si den te pos sa se cons ci en ti zar e im -
pe dir esse ato de ca na lhi ce que pre ten dem per pe trar
se to res do Go ver no Fe de ral e que não sei exa ta men -
te qua is são. 

Vou ler pa u sa da men te, com mu i ta aten ção, por
con si de rar o con te ú do des se pro nun ci a men to da ma i -
or im por tân cia para os in te res ses da Na ção e, es pe ci -
al men te, para os in te res ses da nos sa re gião.

Na se ma na pas sa da es ti ve nes ta tri bu na tra tan -
do de um as sun to de mu i ta im por tân cia para o meu
Esta do do Pará e para toda a re gião Nor te, as sim
como para o Cen tro-Oeste e todo o País. Tra tei do
atra so no cro no gra ma da cons tru ção das eclu sas de
Tu cu ruí - ci da de ata ca da pela den gue -, prin ci pal obra 
da hi dro via Ara gua ia/To can tins, que pos si bi li ta rá o es -
co a men to da pro du ção agrí co la, es pe ci al men te das
re giões Cen tro-Oeste e Nor te, para o he mis fé rio nor -
te, ba i xan do cus tos e con se qüen te men te pos si bi li tan -
do um au men to sig ni fi ca ti vo nas ex por ta ções bra si le i -
ras, que é atu al men te o prin ci pal gar ga lo da nos sa
eco no mia.

Hoje vol to a tra tar de ma té ria tam bém re la ci o na -
da à Re gião Nor te. Re fi ro-me à re es tru tu ra ção do se -
tor elé tri co da Ama zô nia e a in ten ção do Go ver no de
pri va ti zar a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. Assun to este da
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ma i or gra vi da de, pois se o Go ver no Fe de ral pros se -
guir no que está pre ten den do, as con se qüên ci as se -
rão de sas tro sas e os pre ju í zos in cal cu lá ve is para a
re gião ama zô ni ca.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, que ro ini -
ci ar cha man do a aten ção para a in co e rên cia do Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, que to mou para si 
a de ci são de pri va ti zar pra ti ca men te todo o Esta do
bra si le i ro; já pri va ti zou todo o sis te ma de te le co mu ni -
ca ções, as si de rúr gi cas, as mi ne ra do ras, as dis tri bu i -
do ras de ener gia da qua se to ta li da de dos Esta dos
bra si le i ros e, ago ra, quer pri va ti zar o sis te ma de ge ra -
ção de ener gia em todo o ter ri tó rio na ci o nal, in clu si ve
gran des usi nas hi dre lé tri cas, que até nos Esta dos
Uni dos, o ma i or país ca pi ta lis ta do Pla ne ta, são es ta -
ta is, ou me lhor, são con tro la das pelo exér ci to ame ri -
ca no.

Veja a in co e rên cia, Sr. Pre si den te: aqui se pri va -
ti zam e, nos Esta dos Uni dos, o mais for te país ca pi ta -
lis ta, as hi dre lé tri cas são con tro la das pelo exér ci to
ame ri ca no.

Os ame ri ca nos sa bem que quem de tém a pro -
pri e da de das hi dre lé tri cas aca ba ten do o con tro le das 
águas, um bem de va lor imen su rá vel e que não pode
fi car nas mãos da ini ci a ti va pri va da. Só não pri va ti za -
rá Ita i pu, por que é uma em pre sa bi na ci o nal – Bra -
sil/Pa ra guai -, e a Ele tro nu cle ar, de ten to ra de ati vos
nu cle a res, por que a Cons ti tu i ção não per mi te.

Ora, se o Go ver no quer ven der o pa tri mô nio do
povo bra si le i ro, uma per gun ta de ve mos fa zer: por que 
o Go ver no está cons tru in do, com re cur sos pró pri os, a 
se gun da fase da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí? Se é para
pri va ti zar, se é para usar o prin cí pio de que tudo deve
per ten cer à ini ci a ti va pri va da, ao ca pi tal pri va do,
como se jus ti fi ca que o Go ver no Fe de ral se en con tre
nes te mo men to in ves tin do cer ca de R$2 bi lhões para
cons tru ir a se gun da eta pa da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí?
Como ex pli car isso? Se hou ves se um mí ni mo de co e -
rên cia na ati tu de do Go ver no, te ria con ce di do à ini ci a -
ti va pri va da o di re i to de cons tru ir a se gun da fase da
hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, mas com os seus pró pri os re -
cur sos. Nem isso o Go ver no Fer nan do Hen ri que con -
se guiu. 

Quem te ria ma i or in te res se na cons tru ção da
se gun da fase se ri am as in dús tri as de ele tro in ten si -
vos: Albrás/Alu nor te, em Bar ca re na; e Alcoa, no Ma -
ra nhão. Essas duas em pre sas, so zi nhas, con so mem
40% da ener gia pro du zi da pela hi dre lé tri ca de Tu cu ruí 
hoje, por que são in dús tri as de ele tro in ten si vos, que
trans for mam a ba u xi ta em alu mi na e, pos te ri or men te, 
ob têm o alu mí nio.

Se gun do in for ma ções que te mos, ape nas es sas 
duas in dús tri as de ele tro in ten si vos – olhem o ab sur do 
do Go ver no Fe de ral! - têm um sub sí dio de US$200
mi lhões/ano. São R$400 mi lhões/ano que o Go ver no
bra si le i ro con ce de de in cen ti vo às in dús tri as de alu -
mí nio de Bar ca re na, no Pará, e a Alcoa, no Ma ra nhão. 
Qu a tro cen tos mi lhões de re a is da dos de gra ça a es -
sas em pre sas em in cen ti vo! O cus to da ener gia é um,
e eles pa gam R$400 mi lhões a me nos pela ener gia
que con so mem. O pro du tor bra si le i ro, o in dus tri al bra -
si le i ro, o ci da dão bra si le i ro não tem, la men ta vel men -
te, um in cen ti vo des sa es pé cie.

O Go ver no, se gun do in for ma ções, até ten tou fa -
zer com que es sas in dús tri as de ele tro in ten si vos, de
alu mí nio ba si ca men te, cons tru ís sem, com os seus
pró pri os re cur sos, a se gun da fase da hi dre lé tri ca -
por que es ses sub sí di os, pelo con tra to com o Go ver -
no, vão até o ano 2004. Não con se guiu, até por que
que mo ti va ção as em pre sas te ri am para fa zer in ves ti -
men tos ma ci ços, se têm re ce bi do tan tas fa ci li da des
por par te do Go ver no?

Ima gi ne V. Exª: va mos gas tar R$2 bi lhões para
cons tru ir a se gun da fase da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí;
es ta mos re a li zan do a obra com re cur sos pró pri os. O
Go ver no po de ria ter pas sa do à ini ci a ti va pri va da a
cons tru ção da hi dre lé tri ca e, com os re cur sos de cin -
co anos de in cen ti vos que es tão sen do da dos à
Albrás/Alu nor te e à Alcoa, no Ma ra nhão, não gas ta -
ría mos um cen ta vo para re a li zar a se gun da fase da hi -
dre lé tri ca de Tu cu ruí. Veja V. Exª os ab sur dos! 

O Go ver no não con se guiu que as em pre sas pri -
va das cons tru ís sem. Cla ro! Elas que rem com prar de
gra ça, já pron to. ”Usa mos o di nhe i ro do povo e, de po -
is, eles com pram de gra ça“. E como a obra pre ci sa ser 
re a li za da, o Go ver no a está cons tru in do com re cur -
sos pró pri os. 

Sal vo en ga no, Sr. Pre si den te, até que eu te nha
ou tra in for ma ção, nem se quer es tá-se to man do di -
nhe i ro para se fa zer essa se gun da eta pa. A se gun da
fase da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí está sen do re a li za da
com re cur sos pró pri os da Ele tro nor te – pelo me nos
foi as sim no ano 2000. 

Ora, isso de mons tra uma to tal e ab so lu ta in co e -
rên cia. Se va mos ven der, por que es ta mos gas tan do
para fa zer e, de po is, en tre gar pra ti ca men te de gra ça?
O Go ver no bra si le i ro está in ves tin do para que a ini ci a -
ti va pri va da pos sa au fe rir ma i o res lu cros. E isso é um
ab sur do! 

Te nho tam bém in for ma ções de que a hi dre lé tri -
ca de Tu cu ruí, quan do foi ini ci a da, es ta va or ça da em
US$1,5 bi lhão. Ter mi nou sen do con clu í da por US$6
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bi lhões de vi do a acrés ci mos, er ros, um di que que se
rom peu na épo ca da cons tru ção, en fim, hou ve ram
gra ves er ros, e a hi dre lé tri ca saiu qua tro ve zes mais
cara do que aqui lo que es ta va pre vis to ini ci al men te.
Com os cus tos fi nan ce i ros, essa hi dre lé tri ca che gou a 
US$11 bi lhões. Ago ra, es ta mos fa zen do a se gun da
eta pa. Va mos gas tar R$2 bi lhões, o que equi va le a
apro xi ma da men te US$1 bi lhão. Por tan to, qua se
US$12 bi lhões de cus to. Isso con si de ran do os da dos
que re ce be mos, por que eles nun ca são cla ros, nun ca
são ofi ci a is. O Go ver no es con de o jogo, a so ci e da de
não pode par ti ci par, e os pró pri os re pre sen tan tes dos
fun ci o ná ri os da Ele tro nor te nun ca fo ram cha ma dos a
opi nar ou a se ma ni fes tar acer ca des sa ques tão. 

É por isso, Sr. Pre si den te, que, ao fi nal des te
pro nun ci a men to, da rei en tra da em um re que ri men to,
no qual so li ci to ao Mi nis tro de Mi nas e Ener gia da dos
pre ci sos so bre os cus tos da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí,
den tre ou tras ques tões. 

Mas o que se está fa lan do é que o Go ver no pre -
ten de ven der a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí por US$1,5 bi -
lhão. Isso re pre sen ta pou co mais de 10% de todo o in -
ves ti men to fe i to na sua cons tru ção; ou seja, um pou -
co mais do que se está gas tan do para se fa zer a se -
gun da eta pa.

Mas não é só isso. O Go ver no não pode evi den -
te men te pri va ti zar a Ele tro nor te como um todo, por -
que to dos os seus sis te mas, ex ce to a hi dre lé tri ca de
Tu cu ruí, são de fi ci tá ri os sob o pon to de vis ta eco nô -
mi co-financeiro e, por tan to, não atra ti vos para o ca pi -
tal pri va do. A Ele tro nor te atua em nove Esta dos da
Ama zô nia Le gal (Pará, Ma ra nhão, Mato Gros so, To -
can tins, Ama pá, Acre, Ron dô nia, Ro ra i ma e Ama zo -
nas), uma área que cor res pon de a 58% do ter ri tó rio
na ci o nal. 

Gra ças ao di nhe i ro da co mer ci a li za ção de ener -
gia elé tri ca de Tu cu ruí, que é o úni co sis te ma ren tá vel
da Ele tro nor te, ela con se gue sus ten tar os sis te mas
iso la dos do Acre, Ron dô nia, Ro ra i ma, Ama pá e do
Ama zo nas, com ple ta men te de fi ci tá ri os sob o pon to
de vis ta eco nô mi co-financeiro, mas al ta men te su pe -
ra vi tá ri os do pon to de vis ta so ci al. A de fi ciên cia des -
ses sis te mas é de vi do à ge ra ção tér mi ca a óleo di e -
sel com cus tos pro i bi ti vos. No Esta do do Acre, por
exem plo, a Ele tro nor te ven de ener gia por um pre ço
seis ve zes me nor que o seu cus to, por que a so ci e da -
de lo cal não tem con di ções de ar car com o alto cus to
da ener gia elé tri ca, ge ra da a óleo com bus tí vel. Será
que a ini ci a ti va pri va da agi ria des sa for ma? Essa é a
gran de ques tão!

É evi den te que, an ti ga men te, exis tia uma com -
pen sa ção ge ral em se tra tan do de Bra sil. O con su mi -
dor de São Pa u lo, da Ba hia ou do Rio de Ja ne i ro era
quem pa ga va o sub sí dio re ce bi do pelo con su mi dor de 
Ma na us, do Rio Bran co ou de Por to Ve lho, que são
Mu ni cí pi os onde a ge ra ção é ter mo e lé tri ca, por tan to,
tem um cus to ele va do, e nin guém te ria con di ções de
pa gar um cus to real. 

Esse sub sí dio exis te por que ha via uma com -
pen sa ção em ní vel na ci o nal. Não é o mes mo que
ocor re com o sub sí dio da Albrás/Alu nor te, que são
em pre sas al ta men te lu cra ti vas, li ga das ao in te res se
do mer ca do in ter na ci o nal, que re ce bem ener gia de
hi dre lé tri cas e que pa gam um va lor bem me nor que o
cus to des sa ener gia. E quem está ar can do com esse
cus to atu al men te é a Ele tro nor te.

O Go ver no, em cur to es pa ço de tem po, apre -
sen tou qua tro di fe ren tes pro pos tas de re es tru tu ra ção
para o se tor elé tri co na Re gião Ama zô ni ca e tem en -
con tra do re sis tên ci a da área téc ni ca e da área po lí ti ca
da re gião. Por que isso acon te ce? Por que é im pos sí vel
con ci li ar os ar gu men tos téc ni cos e os re a is in te res ses
da Re gião Ama zô ni ca e do País com os pro pó si tos pri -
va ti vis tas im pos tos de fora para den tro. A ver da de é
que o Go ver no não tem uma pro pos ta de mo de lo ener -
gé ti co cla ra, de ta lha da e que leve em con si de ra ção as
es pe ci fi ci da des da Re gião Ama zô ni ca. Por isso, as
cons tan tes al te ra ções na re es tru tu ra ção so ci e tá ria da
em pre sa que atua na re gião. Per gun to: como é pos sí -
vel fa zer uma re es tru tu ra ção do se tor elé tri co da Re -
gião Ama zô ni ca sem ter, em pri me i ro lu gar, o mo de lo
ener gé ti co da re gião, prin ci pal men te em re la ção aos
sis te mas iso la dos? Po de mos até dis cor dar do mo de lo
pro pos to pela Co o per And Lybrand para o sis te ma in -
ter li ga do bra si le i ro, mas te mos que re co nhe cer que
pelo me nos exis te um mo de lo, o que não é o caso dos
nos sos sis te mas iso la dos. 

Na pri me i ra pro pos ta, o Go ver no pre ten deu a
cri a ção de seis em pre sas a par tir da Ele tro nor te, pri o -
ri zan do a ci são e a pri va ti za ção de Tu cu ruí. Re pi to: o
Go ver no pre ten dia di vi dir a Ele tro nor te em seis em -
pre sas: se pa ra va cin co de fi ci tá ri as e ven dia exa ta -
men te a que dá lu cro, que é Tu cu ruí. Ele pre ten dia
duas em pre sas para a ge ra ção e trans mis são de
ener gia elé tri ca - uma, em Ma na us, e ou tra, em Boa
Vis ta; três para a ge ra ção de ener gia elé tri ca, sen do
uma a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí; ou tra, no Ama pá, e ou -
tra, nos Esta dos do Acre e Ron dô nia; a sex ta em pre -
sa se ria de trans mis são de ener gia elé tri ca do sis te -
ma in ter li ga do (Pará, Ma ra nhão, To can tins e Mato
Gros so). 
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Na se gun da pro pos ta do Go ver no Fe de ral – ve -
jam como o Go ver no não con se gue nem apre sen tar
algo pla u sí vel para ser ace i to pela so ci e da de! –, foi
su ge ri da a cri a ção de qua tro em pre sas: duas de las
para a ge ra ção, trans mis são de ener gia elé tri ca, uma
em Ma na us e ou tra em Boa Vis ta; e ain da uma ter ce i -
ra para a trans mis são de ener gia elé tri ca do sis te ma
in ter li ga do, como na pri me i ra pro pos ta; e ain da uma
quar ta em pre sa para a ge ra ção da hi dre lé tri ca de Tu -
cu ruí., in clu in do a ge ra ção de ener gia elé tri ca dos
Esta dos do Acre, de Ron dô nia e do Ama pá. Ve jam,
se nho res, que o ob je ti vo sem pre foi o de fa ci li tar a pri -
va ti za ção de Tu cu ruí. To da via, ain da as sim o Go ver no 
Fe de ral en con trou re sis tên cia e en tão apre sen tou
uma ter ce i ra pro pos ta, que se ria a cri a ção de qua tro
hol dings em sis te mas iso la dos, man ten do a hi dre lé -
tri ca de Tu cu ruí li ga da à Ele tro nor te que, pos te ri or -
men te, se ria ex tin ta, abrin do o ca mi nho para a pri va ti -
za ção de Tu cu ruí.

Ocor re, Srs. Se na do res, que es sas pro pos tas
vêm sen do sis te ma ti ca men te com ba ti das com ar gu -
men ta ções téc ni cas e po lí ti cos bas tan te per ti nen tes.
Extin guir a Ele tro nor te é des con si de rar o co nhe ci -
men to ad qui ri do ao lon go dos seus vin te e sete anos
de ex pe riên cia na Ama zô nia, re la ci o na do ao meio
am bi en te, mer ca do, pla ne ja men to elé tri co e ener gé ti -
co, den tre ou tros as pec tos. Sig ni fi ca per der a si ner gia
que ocor re hoje, in clu si ve em re la ção a re cur sos de
áre as su pe ra vi tá ri as, como a de Tu cu ruí, su prin do as
de ma is áre as que, em sua ma i o ria, são de fi ci tá ri as.
Vá ri os ou tros as pec tos po de ri am aqui ser co lo ca dos
mos tran do a ino por tu ni da de des sas pro pos tas do
Go ver no. As ar gu men ta ções são tão for tes, que o pró -
prio Go ver no tem re vi sa do su ces si va men te suas pro -
pos tas e, nos úl ti mos dias, por meio de de cla ra ções
do Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri nho, do Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia, apre sen tou o que po de ría mos con si -
de rar como uma quar ta pro pos ta para a re es tru tu ra -
ção do se tor elé tri co da re gião Ama zô ni ca e pri va ti za -
ção da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí.

Des ta vez, o Go ver no ten ta su pe rar os ar gu -
men tos da que les que se opõem à pri va ti za ção na
bus ca de re du zir as re sis tên ci as. Apa ren te men te, a
pro pos ta que o Mi nis tro Tou ri nho apre sen tou e está
es tam pa da nos jor na is dos úl ti mos dias aten de aos
an se i os da Re gião Nor te de, por exem plo, man ter a
pre sen ça do Go ver no no sis te ma ener gé ti co da Re -
gião, na me di da em que pro põe a trans fe rên cia para a 
Ele tro brás dos sis te mas de ge ra ção da Ele tro nor te,
que são hoje de fi ci tá ri os, qua is se jam: Ma na us, Ron -
dô nia, Ro ra i ma e Acre.

Olhem bem o de ta lhe da pro pos ta: pe gar os sis -
te mas iso la dos de fi ci tá ri os e pas sar ao co man do da
Ele tro brás. Mais adi an te, nós va mos en ten der o por -
quê des sa in ten ção que a prin cí pio pode pa re cer boa, 
por que tira pre ju í zos da Ele tro nor te, mas va mos ver o
que se pre ten de com isso de po is.

Na ver da de, o Go ver no se con ven ceu de que
não con se gui rá pri va ti zar es ses sis te mas por que são
de fi ci tá ri os, por tan to, não atra ti vos para o ca pi tal pri -
va do.

Nes sa pro pos ta que o Go ver no pre ten de im ple -
men tar de ime di a to, a Ele tro nor te con ti nu a ria a exis tir, 
com o que os téc ni cos cos tu mam cha mar de GTS -
ge ra ção, trans mis são e ser vi ços. A em pre sa con ti nu -
a ria com a ge ra ção de ener gia elé tri ca de Tu cu ruí e
Co a racy Nu nes, além do Par que Tér mi co do Ama pá,
mes mo por que, de vi do à co e rên cia do Go ver na dor
João Alber to Ca pi be ri be, do Par ti do So ci a lis ta Bra si -
le i ro, o sis te ma elé tri co do Ama pá não foi fe de ra li za do 
tal como acon te ceu nos ou tros Esta dos da Re gião
Nor te.

A Ele tro nor te tam bém con ti nu a ria com as li nhas 
de trans mis são dos sis te mas in te gra dos do Pará, Ma -
ra nhão, To can tins e Mato Gros so e, ain da, a trans mis -
são dos sis te mas iso la dos do Acre, Ro ra i ma, Ron dô -
nia, Ama zo nas e Ama pá. Por fim, por essa pro pos ta
do Go ver no Fe de ral a Ele tro nor te con ti nu a ria re a li -
zan do ser vi ços de in ven tá ri os, pro je tos e es tu dos.

Pela pro pos ta que está sen do ge ri da pelo Go -
ver no, a Ele tro nor te po de rá de i xar de ser de fi ci tá ria,
como no ano 2000, quan do amar gou um pre ju í zo de
R$700 mi lhões, pas san do a ter lu cro nes te e nos pró -
xi mos anos. Essa em pre sa, na for ma pro pos ta, en vol -
ven do a ge ra ção de ener gia, trans mis são e ser vi ços,
se ria al ta men te ren tá vel e ten do re cur sos, sem de -
pen der do Go ver no Fe de ral, para con ti nu ar in ves tin -
do, por exem plo: na se gun da fase de Tu cu ruí; po de ria
par ti ci par da cons tru ção da hi dre lé tri ca de Belo Mon -
te, no rio Xin gu, em Alta mi ra - obra ne ces sá ria in clu si -
ve para aten der de man das da re gião Cen tro-Sul e
que vai ala gar uma área mu i to me nor do que Tu cu ruí
e ge rar 11 mil me ga watts, sen do ma i or, por tan to, que
a ge ra ção de Tu cu ruí, com a con clu são da sua se gun -
da eta pa, que ge ra rá ape nas 8.125 me ga watts -; po -
de rá en trar na cons tru ção da hi dre lé tri ca de Ji Pa ra -
ná, em Ron dô nia; na li nha de trans mis são Mato Gros -
so-Rondônia e na li nha de trans mis são de Tu cu -
ruí-Balbina. Esta úl ti ma pos si bi li ta rá a li ga ção a Boa
Vis ta e ao Ama pá. Essas obras in ter li ga ri am os sis te -
mas elé tri cos da Re gião Nor te ao sis te ma in ter li ga do
bra si le i ro, tra zen do be ne fí ci os para to das as Re giões
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do País. Por tan to, a pro pos ta do Go ver no se ria in te -
res san te, como já dis se, se a in ten ção não fos se a de
pri va ti zar Tu cu ruí. 

Sr. Pre si den te e meu caro Se na dor Car los Pa -
tro cí nio, faço, aqui, um pa rên te se para di zer que é
uma ca na lhi ce o que o Go ver no Fe de ral está pre ten -
den do. No fun do, no fun do, ele pre ten de ven der a hi -
dre lé tri ca de Tu cu ruí, o úni co sis te ma da Ele tro nor te
que dá lu cros. Para fa zer isso, está trans fe rin do to dos
os sis te mas iso la dos para o co man do da Ele tro brás,
os qua is, se con ti nu a rem de fi ci tá ri os, de ve rão ser
sus ten ta dos pela em pre sa e, con se quen te men te,
pelo Te sou ro. 

Obser vem a sa ga ci da de do Go ver no: an ti ga -
men te, os sub sí di os eram pa gos pela Ele tro brás,
mas, há cer ca de três ou qua tro anos, pas sa ram a ser
de res pon sa bi li da de da Ele tro nor te. Ago ra, os sub sí -
di os de U$200 mi lhões anu a is, ou R$400 mi lhões,
que são da dos à Albrás/Alu nor te e à Alcoa, es tão
sen do re pas sa dos para a Ele tro brás. Então, a vi ú va -
o Te sou ro - vai pas sar a sub si di ar a Alcoa no Ma ra -
nhão e a Albrás/Alu nor te no Pará. Assim, Tu cu ruí vai
fi car uma ma ra vi lha por que, com esse sub sí dio, teve
um pre ju í zo de 700 mi lhões, sen do, por tan to, qua tro -
cen tos de sub sí di os e tre zen tos de sis te mas de fi ci tá -
ri os das ou tras re giões. Ima gi nem tudo isso ser pas -
sa do para a Ele tro brás! Quem com prar Tu cu ruí vai
ga nhar di nhe i ro de ma is e vai com prar de gra ça.
Obser vem a ar gú cia des se Go ver no! Cha mo a aten -
ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que
pode es tar de sin for ma do. Po dem es tar que ren do fa -
zer com a Ele tro nor te o que o Pre si den te da Pe tro -
bras quis fa zer mu dan do o nome da em pre sa para
Pe tro brax. De re pen te, se cha mar mos a aten ção do
Pre si den te, Sua Exce lên cia po de rá acor dar e im pe dir
que essa bar ba ri da de, essa ca na lhi ce, seja per pe tra -
da con tra o povo bra si le i ro.

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

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Con -
ce do, com mu i ta ale gria, um apar te a V. Exª.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO ) – No bre
Se na dor Ade mir Andra de, não tive opor tu ni da de de
ou vir na ín te gra o pro nun ci a men to de V. Exª, mas,
logo em se gui da, de ve rei fa zer um pro nun ci a men to
se me lhan te, que diz res pe i to às po lí ti cas ener gé ti cas
em nos so País. Sei ape nas que esse pes so al que
está pri va ti zan do o nos so sis te ma elé tri co está ga -
nhan do mu i to di nhe i ro, con for me V. Exª aca ba de afir -
mar. Esta va len do a ver da de so bre a pri va ti za ção da
Ce mig e achei aqui lo uma co i sa sim ples men te ab sur -

da. Os pri va ti za do res não in ves ti ram ab so lu ta men te
nada por que a pri me i ra par ce la foi to ma da como em -
prés ti mo ao BNDES. A ou tra par ce la se ria paga a pra -
zo lon go e o pes so al já co me çou a re ce ber o di nhe i ro
das con tas de ener gia elé tri ca. O Go ver na dor Ita mar
Fran co fez mu i to bem em cri ar toda aque la ce le u ma
com re la ção à pri va ti za ção da Ce mig, que é um pa -
drão na ci o nal de qua li da de. V. Exª cha ma a aten ção
para a hi dro e lé tri ca de Tu cu ruí e eu, para não ser mu i -
to ex ten so, ape nas gos ta ria de fa zer uma per gun ta,
emi nen te Se na dor: e as re clu sas des sas nos sas hi -
dre lé tri cas? Será que os usuá ri os das nos sas hi dro vi -
as te rão que pa gar pe dá gio para esse pes so al? Aí,
vai aca bar a fi na li da de da hi dro via, por que, como está 
acon te cen do nas ro do vi as na ci o na is, o pe dá gio está
in viá vel. Tan to é que os ca mi nho ne i ros es tão em gre -
ve - não sa be mos se frus tra da ou não - e está pa ten -
te a do o pro tes to des ses ho mens que me re cem o res -
pe i to da po pu la ção bra si le i ra, já que tra ba lham em
ati vi da des con si de ra das es sen ci a is. Co mun go com a
pre o cu pa ção de V. Exª. Sou fa vo rá vel à pri va ti za ção,
mas há nu an ces que efe ti va men te não en ten de mos.
O Bra sil per de com isso e os pri va ti za do res, nor mal -
men te gru pos es tran ge i ros, aca bam fa tu ran do uma
for tu na em cima do pa tri mô nio bra si le i ro.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agra -
de ço a ma ni fes ta ção de V. Exª, que de mons tra es tar
de acor do com o meu pen sa men to no so ma tó rio da
pos si bi li da de de não per mi tir que o Go ver no con cre ti -
ze esse de se jo.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA ) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
V. Exª, com mu i ta sa tis fa ção.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Ade mir Andra de, ouvi o dis cur so de V. Exª em de fe sa
da pre ser va ção da Ele tro nor te e aqui es tou para ma -
ni fes tar a mi nha so li da ri e da de a V. Exª. Re al men te, a
Ele tro nor te deve ser pre ser va da por di ver sas ra zões,
en tre as qua is exa ta men te es sas hi dre lé tri cas que
exis tem sob o do mí nio dela. Tu cu ruí foi uma bên ção
para a nos sa re gião. Como ela sur giu? Re cor do-me
de que, quan do ela foi pla ne ja da, já es tan do ini ci a dos
os pro ce di men tos para a sua cons tru ção, hou ve
quem, no Go ver no, não de se jas se a sua cons tru ção
sob o ar gu men to de que não ha ve ria con su mi dor para 
a ener gia que ali se ria ge ra da. Para se ter uma idéia,
bas ta di zer que o Ma ra nhão, na que la épo ca, con su -
mia cin qüen ta mil qui lo watts ape nas, e Tu cu ruí pro du -
zi ria mi lhões de qui lo watts. O que ocor reu? Hoje o
Ma ra nhão con so me 650 mil qui lo watts. Àque la épo ca, 

Fevereiro  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 10 00557

JAN/FEV 2001272    ANAIS DO SENADO NACIONAL 



o meu Esta do era abas te ci do pela usi na de Boa
Espe ran ça, cons tru í da no rio Par na í ba, que atu al -
men te não pro duz mais do que 200 mil qui lo watts. No
en tan to, só o Ma ra nhão con so me 650 mil qui lo watts.
Mas, gra ças àque le gran de em pre en di men to, foi pos -
sí vel ins ta lar-se no Ma ra nhão a Alu mar – hoje, a se -
gun da ma i or in dús tria de alu mí nio do mun do – e no
Esta do de V. Exª, o Pará, a Albrás. Ve jam V. Exªs o be -
ne fí cio da exis tên cia des sa em pre sa! O nos so com -
pa nhe i ro, Se na dor Car los Pa tro cí nio, em seu apar te,
nos lem brou das eclu sas que ali te rão que ser cons -
tru í das. Den tro de pou co tem po es ta re mos cons tru in -
do, no Mu ni cí pio de Ita gua tins, uma gran de usi na, que 
se cha ma rá Ser ra Qu e bra da, si tu a da a 15 qui lô me -
tros de Impe ra triz, pro du zin do 1,5 mi lhão de qui lo -
watts. Logo de po is, será ini ci a da tam bém a cons tru -
ção da usi na de Estre i to, tam bém no rio To can tins, en -
tre os Esta dos do Ma ra nhão e To can tins. É ne ces sá -
rio e in dis pen sá vel que haja uma em pre sa or ga ni za -
do ra des ses em pre en di men tos. E essa em pre sa é a
Ele tro nor te. Cum pri men to V. Exª pela de fe sa que faz
da pre ser va ção des sa gran de em pre sa na ci o nal.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na -
dor Edi son Lo bão, fico mu i to fe liz com o apar te de V.
Exª, ten do em vis ta ser V. Exª da base go ver nis ta, as -
sim como tam bém o é o Mi nis tro de Mi nas e Ener gia.
Espe ro que V. Exª, re pre sen tan te do Esta do do Ma ra -
nhão nes ta Casa, as sim como to dos nós da Ama zô -
nia, pos sa mos de fen der essa ques tão e fa zer com
que o Go ver no re tro ce da. 

Essa re es tru tu ra ção, que na sua pri me i ra fase
apa ren te men te aten de aos an se i os da que les que es -
tão re al men te pre o cu pa dos com o de sen vol vi men to
da Re gião Ama zô ni ca, tem uma se gun da fase per ver -
sa que cede às im po si ções do FMI e vi a bi li za a in ten -
ção des ses go ver nan tes de plan tão, que é a pri va ti za -
ção da par te lu cra ti va de todo o sis te ma, para di zer
me lhor, a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. O Go ver no, na ver -
da de, pre pa ra o ter re no, bus can do eli mi nar as re sis -
tên ci as para ven der a “ga li nha dos ovos de ouro”, que
é – re pi to - a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. Então, a se gun da 
eta pa do pla no é se pa rar a Ele tro nor te em seus três
ei xos: ge ra ção, trans mis são e ser vi ços e, fi nal men te
ven der Tu cu ruí, como já se dis se, a pre ço sim bó li co,
con si de ran do a for tu na que já se gas tou para cons -
truí-la e o que dela se pode ti rar num fu tu ro pró xi mo. 

Por isso, Sr. Pre si den te, ma ni fes to aqui o meu
ve e men te re pú dio con tra esse ato des te Go ver no que 
quer en tre gar a um gru po pri va do, qua se de gra ça,
uma hi dre lé tri ca de 8.125 me ga watts, que é a quar ta
usi na hi dre lé tri ca do mun do em po tên cia ins ta la da e a 

ma i or hi dre lé tri ca ge nu i na men te bra si le i ra, já que Ita i -
pu é bi na ci o nal. O Go ver no, as sim, es ta rá des car tan -
do uma gran de fon te de re cur sos. Os lu cros ge ra dos
por essa usi na de ve ri am pro pul si o nar o de sen vol vi -
men to eco nô mi co e so ci al da Ama zô nia. Um gran de
cri me con tra o País é o que o Go ver no quer co me ter.

É pre ci so que a Re gião Nor te se mo bi li ze e re -
sis ta. O es fa ce la men to da Ele tro nor te e a pri va ti za ção 
da usi na hi dre lé tri ca de Tu cu ruí será um de sas tre que
ame a ça se aba ter so bre a Ama zô nia. A ven da da usi -
na de Tu cu ruí é um ab sur do!

Con vo co, des ta tri bu na, a ban ca da par la men tar
de toda a Re gião Nor te para que se man te nha uni da e 
mo bi li za da em opo si ção a es ses in ten tos do Go ver no
Fe de ral. São in ten ções que não têm res pal do pe ran te
a opi nião pú bli ca do País e mu i tís si mo me nos no pen -
sa men to da po pu la ção da Re gião Nor te.

Vou apre sen tar, na pró xi ma ses são, um re que ri -
men to con vo can do o Mi nis tro de Mi nas e Ener gia
para aqui, mais uma vez, nos de ta lhar a res pe i to da
in ten ção des sa re for mu la ção da Ele tro nor te.

A re gião Nor te pre ci sa de de sen vol vi men to li de -
ra do pela fir me ação es ta tal, do ta da de vi são pri o ri ta -
ri a men te es tra té gi ca, não co mer ci al. A Re gião Nor te
não quer ser trans for ma da em mer ca do for ne ce dor
de lu cros para em pre sas pri va das de ener gia elé tri ca.
Pre ci sa mos de um de sen vol vi men to eco nô mi co vol -
ta do para o ho mem ama zô ni co, para a sus ten ta bi li da -
de, para a ocu pa ção de es pa ços es tra té gi cos.

O Go ver no bra si le i ro, pri va ti zan do as em pre sas
de ener gia elé tri ca na Ama zô nia, está fo men tan do,
ain da mais, a co bi ça dos pa í ses do Pri me i ro Mun do,
so bre essa ri quís si ma Re gião. Por isso mes mo, en -
ten do que o Go ver no não pode se au sen tar da Re -
gião, ao con trá rio, tem que se fa zer mais pre sen te
para fre ar de vez o olho gor do dos pa í ses do Pri me i ro
Mun do so bre a mes ma.

Há mais de um ano apre sen tei um Pro je to de Lei 
de nº  670/99 - e aí que ro cha mar a aten ção dos Se -
na do res -, que mo di fi ca a Lei nº 9.491/97, que tra ta do 
Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção. Nes sa lei,
pro pus a in clu são da Ele tro nor te no rol das em pre sas
que não de vem ser pri va ti za das, co lo can do-a ao lado
da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e do Ban co do Bra sil, re -
ti ran do-a, as sim, do Pro gra ma de De ses ta ti za ção.
Esse pro je to está nas mãos do Se na dor Jef fer son Pé -
res, que foi de sig na do Re la tor pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do, de ven -
do ain da ser apre ci a do pela Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos. (Ape lo ao Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor Agri pi no

00558 Sá ba do   10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fe ve re i ro  de  2001

    273JAN/FEV 2001 ANAIS DO SENADO NACIONAL 



Maia, que co lo que esse pro je to em vo ta ção para im -
pe dir a pri va ti za ção da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí.)

Sr. Pre si den te, a Re gião Nor te, uni da, ha ve rá de 
bar rar es ses pla nos des tru ti vos que aten tam con tra o
seu fu tu ro. Com ba te re mos, sem tré gua, a pri va ti za -
ção da Ele tro nor te e a ven da de Tu cu ruí. Estou cer to
de que se não fos se a ação de De pu ta dos fe de ra is e
Se na do res da Re pú bli ca, a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí já
te ria sido ven di da pelo Go ver no Fe de ral. Tam bém nos 
Esta dos, as Assem bléi as Le gis la ti vas e as en ti da des
sin di ca is têm bus ca do re sis tir a essa pro pos ta do Go -
ver no. Nem mes mo os Con gres sis tas da base do Go -
ver no es tão con ven ci dos da uti li da de des sa ven da.

Qu e re mos aqui ou vir o pen sa men to dos can di -
da tos à pre si dên cia do Se na do Fe de ral so bre essa
im por tan te ques tão. Por si nal, tan to o Se na dor Ja der
Bar ba lho como o Se na dor Jef fer son Pé res são da Re -
gião Nor te e co nhe cem bem aque la re a li da de. Se ria
mu i to opor tu no se S. Exªs se ma ni fes tas sem no Ple -
ná rio des ta Casa so bre seus po si ci o na men tos com
re la ção à ven da da hi dre lé tri ca.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que está mu i to
mais pre o cu pa do em cum prir seus com pro mis sos in -
ter na ci o na is, com ban que i ros, em pa gar re li gi o sa -
men te a dí vi da ex ter na e obe de cer às or dens que
vêm lá de cima, por in ter mé dio do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, do que com os in te res ses da Na ção
bra si le i ra. Caso con trá rio, Sua Exce lên cia terá de se
ma ni fes tar so bre tudo que aqui co lo quei.

Não faz ne nhum sen ti do, não há ne nhu ma ló gi -
ca na ven da da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. Por tan to, é
pre ci so ter mu i ta aten ção para tudo isso. O povo sabe
que foi en ga na do com as pri va ti za ções.

Infor mo aos no bres Pa res que en ca mi nha rei à
Mesa re que ri men to de in for ma ções di ri gi do ao Mi nis -
tro de Mi nas e Ener gia, ques ti o nan do não ape nas os
cus tos da cons tru ção da hi dre lé tri ca mas tam bém
pro cu ran do ob ter es cla re ci men tos so bre a pro pos ta
do Go ver no para a re es tru tu ra ção do sis te ma elé tri co
da re gião Nor te do País.

Encer ro, di zen do que, além de tudo que men ci o -
nei, US$1,5 bi lhão é ab so lu ta men te nada em re la ção
à dí vi da que o Go ver no está pa gan do re li gi o sa men te.
No tem V. Exªs que a sim ples trans fe rên cia de pa ga -
men to dos fun ci o ná ri os pú bli cos fe de ra is, do dia 5
para o dia 30 de cada mês, se gun do as in for ma ções
do Go ver no, acres ce ri am des pe sas que che ga ri am a
R$3 bi lhões, em fun ção dos ser vi ços da dí vi da in ter na 
bra si le i ra. Um bi lhão e meio de dó la res sig ni fi ca R$3
bi lhões, o que é mu i to me nos do que aqui lo que se
paga em sete ou oito dias de ju ros des sa dí vi da in ter -

na. Por isso, não há ne nhu ma jus ti fi ca ti va para a ven -
da da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. Va mos, de to das as for -
mas, ten tar im pe dir esse ato de le sa-pátria.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Tião Vi a na, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ge -
ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, que dis põe
de 20 mi nu tos para fa zer o seu pro nun ci a men to.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re go zi jo-me
com a pre o cu pa ção que de mons tra este Ple ná rio
com a ques tão ener gé ti ca em nos so País. O Se na dor
Ade mir Andra de aca bou de fa zer um pro nun ci a men to 
de ex tre ma im por tân cia nes se sen ti do, tra tan do da
pri va ti za ção da Ele tro nor te e da re a ção so bre tu do do
povo da Re gião Nor te do nos so País. Tra ta rei des se
tema, e sei que o Se na dor Car los Wil son tam bém ha -
ve rá de de mons trar aqui as suas pre o cu pa ções com
re la ção ao sis te ma elé tri co em seu Esta do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa la rei so -
bre o ho rá rio de ve rão. Pen so que já che gou o mo -
men to de esse ho rá rio ser eli mi na do. Não te nho vis to
uti li da de ou qua is quer be ne fí ci os tra zi dos pelo ho rá -
rio de ve rão, prin ci pal men te por que está em pa u ta a
cons tru ção de inú me ras hi dre lé tri cas em nos so País,
so bre tu do no Esta do de To can tins, apro ve i tan do o
mag ní fi co e ex tra or di ná rio po ten ci al do rio To can tins.
O Se na dor Edi son Lo bão, dig no re pre sen tan te do
Esta do do Ma ra nhão, já ci tou aqui al gu mas des sas hi -
dre lé tri cas.

Ante ci pan do-se à pos si bi li da de de de cre tar o ra -
ci o na men to de ener gia elé tri ca no País – fa la-se mu i -
to so bre isso; são pa la vras do Mi nis tro Ro dolp ho Tou -
ri nho –, o Go ver no Fe de ral, mais uma vez, es ta be le -
ceu o ho rá rio de ve rão, re pe tin do pro ce di men tos pra -
ti ca dos nos úl ti mos anos, de modo a ob ter uma eco -
no mia de dois mil me ga watts por ho rá rio, no pe río do
mais vul ne rá vel do sis te ma, o cha ma do ho rá rio de
pon ta, que vai das 18 às 20 ho ras.

Se gun do o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, esse
re sul ta do fi nal se ria su fi ci en te para abas te cer uma ci -
da de com três mi lhões de ha bi tan tes por duas ho ras.
Além dis so, vi go ran do por qua se 150 dias, o úl ti mo
ho rá rio de ve rão pro du ziu uma eco no mia mé dia de
R$20 bi lhões nas ta ri fas do se tor ener gé ti co, pre ser -
van do em 1% o ní vel dos re ser va tó ri os.
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Pra ti can do o que cha ma de ”ge ren ci a men to da
de man da“ e ne gan do a hi pó te se de ra ci o na men to, o
Go ver no pre ten de ne go ci ar a re du ção dos gas tos
com os gran des con su mi do res, de modo es pe ci al no
ho rá rio de pico, em tor no das 18 ho ras, a fim de evi tar
o co lap so do sis te ma em al gu mas re giões.

Esse sis te ma de ge rên cia le vou em con ta que o
vo lu me de chu vas do ano pas sa do ti nha se mos tra do,
até en tão, in su fi ci en te para o nor mal fun ci o na men to
das usi nas, re que ren do pro vi dên ci as como a re a ti va -
ção da usi na atô mi ca Angra 1, o iní cio de ope ra ção de 
Angra 2, a im por ta ção de ener gia e o in cen ti vo à ope -
ra ção de ter me lé tri cas.

O con jun to des sas pro vi dên ci as de i xa cla ra a
vul ne ra bi li da de do sis te ma elé tri co bra si le i ro, con for -
me re co nhe ceu há pou co o Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri -
nho, de Mi nas e Ener gia.

Enquan to a par tir de 1987 vem ca in do o apor te
de re cur sos para o se tor, o au men to da de man da pro -
me te exi gir uma ofer ta de ener gia de 4,3 mil me ga -
watts anu a is no pró xi mo qua driê nio, a par tir do ano
2000, para cujo aten di men to se rão ne ces sá ri os in -
ves ti men tos da or dem de US$42,5 bi lhões, pro ve ni -
en tes, so bre tu do, da ini ci a ti va pri va da, en tre os anos
de 2000 e 2004.

Mu i tos bra si le i ros sen tem sig ni fi ca ti vas di fi cul -
da des em se adap ta rem ao ho rá rio de ve rão, pois mu -
i tas ve zes ele al te ra o fun ci o na men to do re ló gio bi o ló -
gi co das pes so as – o meu tem sido al te ra do –, pro vo -
can do efe i tos co la te ra is, tais como mau hu mor, di fi -
cul da de de ra ci o cí nio e de me mo ri za ção, além de
sono, que pode pro vo car até mes mo aci den tes de tra -
ba lho.

Os Go ver na do res da Re gião Nor des te so li ci ta -
ram e con se gui ram sua sus pen são por en ten de rem
que as de man das so ci a is eram mais re le van tes e que
os be ne fí ci os ori un dos com a me di da se ri am mí ni -
mos.

Di an te des se fato, o Go ver no Fe de ral sus pen -
deu o ho rá rio de ve rão nos Esta dos do Nor des te, com 
ex ce ção do Esta do da Ba hia.

Essa me di da, pra ti ca men te, não vai in ter fe rir
nas pro je ções do Go ver no de re du ção na de man da
de ener gia no pe río do de pico dos con su mi do res. A
re du ção pre vis ta pela Agên cia Na ci o nal de Ener gia
Elé tri ca – Ane el – pas sa ria de 5,6% para 5,44%, já
que o Nor des te con tri bui com ape nas 0,16% na eco -
no mia de ener gia elé tri ca. Além dis so, o vo lu me de ar -
ma ze na men to de água nos di ver sos re ser va tó ri os da
re gião au men tou mu i to com as chu vas in ten sas que
ca í ram no fi nal do ano pas sa do, o que tam bém con tri -

bu iu para a sus pen são da me di da. Por tan to, no Nor -
des te, com ex ce ção da Ba hia, está sus pen so o ho rá -
rio de ve rão.

Entre ou tros mo ti vos ale ga dos pe los Go ver na -
do res para ne go ci ar o fim do ho rá rio de ve rão, des ta -
ca-se o da in se gu ran ça, já que os tra ba lha do res vão
sair de casa para tra ba lhar ain da es cu ro, ten do em
vis ta que o al vo re cer na que la re gião co me ça mais tar -
de nes ta épo ca do ano.

O gran de be ne fí cio do ho rá rio de ve rão é o ama -
du re ci men to de con du tas aus te ras da nos sa po pu la -
ção em eco no mi zar ener gia. Mes mo em pa í ses gran -
des con su mi do res, como os Esta dos Uni dos, a po pu -
la ção con ti nua sen do pre pa ra da para ad qui rir no vos
há bi tos sa lu ta res. Isso pou co ocor re em nos so País,
uma vez que a nos sa po pu la ção não se tem mos tra do 
sen sí vel com as cam pa nhas que vi sam a re du zir o
con su mo de ener gia elé tri ca.

O Sr. Car los Wil son (PPS – PE) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Com mu i ta hon ra, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Car los Wil son (PPS – PE) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, o tema que V. Exª traz hoje ao ple -
ná rio é da ma i or im por tân cia. Ao tra tar do ho rá rio de
ve rão, V. Exª men ci o na a dis cre pân cia en tre as re -
giões. Sou tes te mu nha do quan to a im plan ta ção do
ho rá rio de ve rão ca u sou trans tor no em Per nam bu co e 
em vá ri os ou tros Esta dos do Nor des te. Num pri me i ro
mo men to, to dos os Esta dos ade ri ram ao pro gra ma e
o im plan ta ram. Per nam bu co ain da ade riu ao úl ti mo
ho rá rio de ve rão por uns dez dias, nos qua is acon te -
ceu exa ta men te o que V. Exª re la ta: au men tou a vi o -
lên cia, que hoje, in fe liz men te, cam pe ia do Acre ao Rio 
Gran de do Sul. O tra ba lha dor ti nha que sair de casa
mais cedo para exer cer o seu tra ba lho, quan do ain da
es ta va es cu ro, o que le vou a au men tar con si de ra vel -
men te o nú me ro de as sal tos, a vi o lên cia em ôni bus.
Numa ati tu de sen sa ta, o Go ver na dor Jar bas Vas con -
ce los, jun to com ou tros Go ver na do res, en trou em
con ta to ime di a to com o Pre si den te da Re pú bli ca e
con se guiu ex clu ir Per nam bu co do ho rá rio de ve rão.
Então, há esse lado po si ti vo. Mas exis te um lado ne -
ga ti vo: o sis te ma fi nan ce i ro é re gi do pelo ho rá rio de
Bra sí lia, e, des sa for ma, o Nor des te per de uma hora
por dia por não es tar li ga do ao ho rá rio de ve rão, como 
as ou tras re giões do País. É che ga da a hora de o Mi -
nis té rio de Mi nas e Ener gia e a Ele tro brás es tu da rem
a ma ne i ra mais cor re ta para tra tar essa ques tão, por -
que, a cada ano, vê-se que a eco no mia é in sig ni fi can -
te, mas o trans tor no, não. O trans tor no é bas tan te sig -
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ni fi ca ti vo na vida do tra ba lha dor, da que les que, na
ver da de, es tão cons tru in do a ri que za des te País. Por
isso, que ro pa ra be ni zar V. Exª pelo opor tu no dis cur so
que faz nes ta ma nhã, mos tran do a sua sen si bi li da de,
que, com cer te za, é tam bém da ma i o ria do povo bra -
si le i ro. Pa ra béns, Se na dor Car los Pa tro cí nio!

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço seu apar te mu i to elu ci da ti vo, Se na dor Car -
los Wil son. V. Exª enal te ceu, in clu si ve, a to ma da de
po si ção do Go ver na dor do seu Esta do, que viu os
per cal ços que es ta vam ca u san do à po pu la ção es sas
cons tan tes mu dan ças de ho rá rio.

O nos so Esta do do To can tins, emi nen te Se na -
dor, não te ria que par ti ci par do ho rá rio de ve rão. O
Go ver na dor Si que i ra Cam pos achou por bem ple i te ar
tam bém a in clu são de To can tins, pe los mo ti vos que V. 
Exª cita: por ca u sa das ques tões eco nô mi cas, como a 
di fí cil adap ta ção aos ho rá ri os de fun ci o na men to das
ae ro na ves, do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal e as sim
por di an te. Sei de vá ri os Esta dos, como Go iás, que
tam bém es tão de mons tran do a sua re pul sa ao ho rá -
rio de ve rão, já que os be ne fí ci os que este tem tra zi do
são in sig ni fi can tes.

Nes sas cir cuns tân ci as, pa re ce-nos im pe ri o so
que se ve nham a aco lher, com a de vi da ur gên cia, as
su ges tões que re co men dam o uso ra ci o nal de ener -
gia elé tri ca no País. Nes se sen ti do, não são vá li das
ape nas as me di das go ver na men ta is em co men to,
mas tam bém as pro pos tas, de di fe ren tes ori gens, que 
pros pe ram na cor re ta di re ção de com ba ter o des per -
dí cio e de re du zir o con su mo de ener gia.

Nes se úl ti mo caso, ins cre ve-se o pro je to de lei
do Se na do que apre sen tei e que tem por fi na li da de al -
te rar dis po si ção da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de
1997, que dis põe so bre a po lí ti ca ener gé ti ca na ci o nal. 
A pro po si ção, de nos sa au to ria, des ti na-se a dar nova 
re da ção ao in ci so IV do art. 2º, com a fi na li da de de
atri bu ir ao Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca
tam bém a com pe tên cia para ”es ta be le cer di re tri zes
para pro gra mas es pe cí fi cos, como os de uso do gás
na tu ral, do ál co ol, do car vão, da ener gia ter mo nu cle -
ar, da ener gia so lar e da ener gia pro ve ni en te de fon -
tes al ter na ti vas“.

Sob o co man do do art. 2º da ini ci a ti va, o mes mo
Con se lho ”ex pe di rá nor mas com ple men ta res ne ces -
sá ri as à apli ca ção do dis pos to no ar ti go an te ri or, es ta -
be le cen do, in clu si ve, re gras para a ado ção de sis te -
ma de aque ci men to hi dráu li co por ener gia so lar, em
subs ti tu i ção ao elé tri co, no pra zo de 180 (cen to e oi -
ten ta) dias, a con tar da data da pu bli ca ção des ta lei“.

A me di da é jus ti fi ca da pela ne ces si da de de pro -
mo ver a re du ção do con su mo de ener gia elé tri ca, no -
ta da men te a subs ti tu i ção do chu ve i ro elé tri co, que
tan to so bre car re ga o sis te ma de for ne ci men to de
ener gia elé tri ca no Bra sil – um dos pou cos pa í ses do
mun do a ado tar o apa re lho como equi pa men to pa -
drão de aque ci men to de água para o ba nho –, por -
quan to con so me per cen tu al sig ni fi ca ti vo da ele tri ci da -
de ge ra da.

Em nos so en ten di men to, tor na-se im pres cin dí -
vel es ta be le cer esse novo pa drão para o ba nho quen -
te da nos sa po pu la ção, mor men te quan do o País
atra ves sa um pe río do eco nô mi co de con ten ção de
gas tos e de in ves ti men tos, já que não exi ge a ne ces -
si da de de com pro me ter gran de vo lu me de re cur sos
na ex pan são da ca pa ci da de de ge ra ção e trans mis -
são de ener gia elé tri ca.

Não ha ven do o des per dí cio pro vo ca do pelo chu -
ve i ro elé tri co, o País po de rá in ves tir com mais tran qüi -
li da de na ex pan são do se tor elé tri co, sem se ver ame -
a ça do pelo co lap so do sis te ma de vi do à so bre car ga,
sem con tar que a ener gia eco no mi za da po de rá ser
apro ve i ta da de modo mais efi ci en te, aten den do-se ao 
se tor pro du ti vo, pro pi ci an do-se, as sim, me lhor re tor -
no do in ves ti men to efe ti va do.

Ade ma is, tor nar-se-á des ne ces sá ria a cons tru -
ção de no vas hi dre lé tri cas, eco no mi zan do-se o al tís -
si mo cus to des se tipo de obra, que agri de pro fun da -
men te o ecos sis te ma e inun da gran des ex ten sões de
ter ra que bem po de ri am ser uti li za das na ati vi da de
agro pe cuá ria ou sim ples men te apro ve i ta das como
áre as de pre ser va ção am bi en tal.

Não há dú vi da de que o se tor ener gé ti co vive a
con tra di ção de en fren tar re pe ti das ame a ças de co -
lap so no sis te ma de for ne ci men to de ener gia elé tri ca,
en quan to ad mi ti mos a ocor rên cia de des per dí cio de
água e des pre za mos a uti li za ção da ener gia so lar,
que a na tu re za, com sua pro di ga li da de, ofe re ce-nos
com abun dân cia, a cada dia do ano, so bre tu do em
nos sas re giões, emi nen te Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço V. Exª, com mu i to pra zer.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Por mais que
se fale so bre esse as sun to no Con gres so Na ci o nal,
Se na dor Car los Pa tro cí nio, é sem pre pou co. Não há
de sen vol vi men to em par te al gu ma sem ener gia elé tri -
ca. O Bra sil, que pa re ce um país far to em água para o
efe i to de hi dre lé tri cas, não o é. Há um es tu do de se -
gu ran ça na ci o nal se gun do o qual o Bra sil tem, em
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seus rios, ca pa ci da de de ins ta la ção de hi dre lé tri cas
para pro du ção de até 220 mi lhões de qui lo watts. Su -
ce de que a inun da ção dos gran des la gos se ria de tal
or dem, que isso pra ti ca men te in vi a bi li za ria o Bra sil.
Con si de ra-se, por tan to, que essa ca pa ci da de, ao seu
fi nal, se ria de 120 mi lhões de qui lo watts. Hoje há
apro xi ma da men te 60 mi lhões de qui lo watts. Com o
País cres cen do 4% ao ano, essa de man da do bra ria
em me nos de 40 ou 50 anos, ou seja, es ta ría mos con -
de na dos, den tro de meio sé cu lo, a não ter mais onde
re cor rer em ma té ria de ener gia elé tri ca. Daí a ne ces si -
da de de es tar mos aten tos para aqui lo a que V. Exª se
re fe re: as ener gi as al ter na ti vas. Apre sen tei um pro je to
de lei ao Se na do Fe de ral que cria exa ta men te re cur -
sos para o es tu do téc ni co-científico des tas al ter na ti -
vas: ener gia so lar, ener gia eó li ca e ou tras fon tes ener -
gé ti cas para o País. Qu an do, por vol ta de 1974, o Go -
ver no de ci diu ca mi nhar na di re ção das usi nas nu cle a -
res, ele o fez pen san do exa ta men te na ca pa ci da de de
es go ta men to das ener gi as ori un das das hi dro e lé tri cas. 
To da via, não fo mos ri go ro sa men te bem-sucedidos
nes se se tor. Mas o fato é que nós to dos, que pen sa -
mos e te mos in te li gên cia e, so bre tu do, a res pon sa bi li -
da de de cu i dar dos pro ble mas fun da men ta is da Na ção 
bra si le i ra, te mos de agir com os cu i da dos que V. Exª
está ten do nes te mi nu to. Há que bus car fon tes al ter na -
ti vas de ener gia para este País. Se na dor Car los Pa tro -
cí nio, meu com pa nhe i ro, o Esta do de V. Exª e o meu
são pró di gos em águas que ser vem a esse de si de ra to.
O rio To can tins é uma bên ção, e nele di ver sas usi nas
se rão ins ta la das, en tre as qua is duas ser vi rão ao Ma -
ra nhão e To can tins: a de Ser ra Qu e bra da, no Mu ni cí -
pio de Impe ra triz, e a de Estre i to. As pal mas que es ta -
mos ou vin do são de Ve re a do res do Ma ra nhão, re pre -
sen tan tes do povo tan to quan to nós, os qua is aqui nos
hon ram com suas pre sen ças. São Ve re a do res de
Impe ra triz e de ou tros Mu ni cí pi os do Esta do aos qua is
lan ço as mi nhas con gra tu la ções. Que se jam
bem-vindos, em nome da Mesa e em nome do Se na -
do Fe de ral. Mu i to gra to a V. Exª pelo apar te, no bre Se -
na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Emi nen te Se nador Edi son Lo bão, agra de ço a par ti ci -
pa ção de V. Exª e me as so cio aos cum pri men tos aos
que ri dos Ve re a do res de Impe ra triz, vi zi nha da mi nha
ci da de de Ara gua í na. É uma ci da de para onde va mos
com uma cer ta fre qüên cia e que, pela pu jan ça do povo
ma ra nhen se e dos seus di ri gen tes, vem al can çan do
ní ve is de de sen vol vi men to além do das ou tras ci da des 
do nos so País. É uma sa tis fa ção re ce bê-los aqui.

Mas, emi nen te Se na dor Edi son Lo bão, V. Exª
cer ta men te deve ser o ma i or es tu di o so da ques tão
ener gé ti ca no nos so País. Já tive opor tu ni da de de ou -
vir pro nun ci a men tos bri lhan tes de V. Exª e até te nho
me ori en ta do pelo seu sen ti men to de pre o cu pa ção
com a po lí ti ca ener gé ti ca na ci o nal, que não evo lui,
em bo ra o nos so País te nha to das as po ten ci a li da des
para se tor nar um gran de ge ra dor. Quem sabe, num
fu tu ro mu i to pró xi mo, os pa í ses, com a glo ba li za ção,
es ta rão tam bém ex por tan do ener gia para ou tros pa í -
ses, para mu i to lon ge, como al guns pa í ses ex por tam
hoje água po tá vel para ou tros pa í ses – o Ca na dá está 
ex por tan do água po tá vel para a Aus trá lia, água para
se be ber.

Como dis se mos, emi nen te Se na dor Edi son Lo -
bão, não é com pre en sí vel que em nos so País cer ca
de 20 mi lhões de re si dên ci as uti li zem-se do chu ve i ro
elé tri co para o ba nho diá rio de seus mo ra do res, quan -
do está su fi ci en te men te pro va da a ir ra ci o na li da de
des sa so lu ção, que, ine ga vel men te, des per di ça os
es cas sos re cur sos do Te sou ro e da ma i o ria dos con -
su mi do res, quan do é sa bi do que o aque ci men to de
água pela ener gia elé tri ca pode fa cil men te ser subs ti -
tu í do, com imen sa van ta gem, pela uti li za ção de pa i -
néis co le to res de ca lor so lar. Pos su in do a tec no lo gia
para a pro du ção e ins ta la ção de sis te mas de aque ci -
men to de água me di an te a uti li za ção de pa i néis so la -
res, res ta ria di fun dir e po pu la ri zar o seu am plo apro -
ve i ta men to a par tir de op ção do Go ver no de in cen ti -
var a sua uti li za ção, de for ma mais de fi ni ti va. 

Em Cam pi nas, um en ge nhe i ro de sen vol veu um
sis te ma de cap ta ção de ener gia em pla cas e pa i néis
mu i to ba ra to. No Esta do do To can tins já es ta mos nos
pro pon do a subs ti tu ir a ins ta la ção de ter mo e lé tri cas
em pe que nas lo ca li da des por ener gia cap ta da da ra -
di a ção so lar. 

Não se ad mi te, Srs. Se na do res, com os efe i tos
no ci vos, para a eco no mia, da glo ba li za ção – es ta mos
as sis tin do, nes te exa to mo men to, ao em bar go do Ca -
na dá à car ne bra si le i ra –, que nós, to dos os bra si le i -
ros, con ti nu e mos nes sa de pen dên cia eter na do pe -
tró leo in ter na ci o nal, das fon tes ener gé ti cas in ter na ci -
o na is, quan do nós, se agís se mos de ma ne i ra ra ci o -
nal, te ría mos au to-suficiência e, o que é mais im por -
tan te, te ría mos ener gia de so bra in clu si ve para ex por -
tar para os de ma is pa í ses.

Não sei por que as usi nas do Nor des te, as usi -
nas ca na vi e i ras do se tor su cro al co o le i ro, que es tão
fa li das, que es tão em li tí gio com o Go ver no Fe de ral –
um acu sa o ou tro; o dono do en ge nho diz que o Go -
ver no que brou a em pre sa e o Go ver no fala da ina dim -
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plên cia do dono do en ge nho –, não são en tre gues
para o tra ba lha dor bra si le i ro, que sabe plan tar cana,
que sabe tra ba lhar na pro du ção de ál co ol com bu ren -
te, como sei que está acon te cen do em Per nam bu co,
na Usi na de Ca ten de, que se trans for mou numa co o -
pe ra ti va. Ali, os pro pri e tá ri os são os tra ba lha do res.
Acho que ma i or aten ção deve ser dada para ou tras
fon tes ener gé ti cas em nos so País. 

Espe ro que mais este dis cur so, den tre tan tos
que ou vi mos nes ta Casa, re ce ba a aten ção de vi da
pe los go ver nan tes do nos so País.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ade mir Andra -
de, 2º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos. (Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
(Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Wil son,
por 20 mi nu tos.

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em 30-11-00, nes -
ta mes ma tri bu na, ma ni fes tei mi nha es tra nhe za com
a dis cre pân cia en tre o oti mis mo do Mi nis tro Ro dolp ho 
Tou ri nho, de Mi nas e Ener gia, ex pres so em ar ti go pu -
bli ca do no jor nal Fo lha de S. Pa u lo, em 27-11-00,
com o Pro gra ma ”Luz no Cam po“, fi nan ci a do com re -
cur sos da Ele tro brás e exe cu ta do pe las con ces si o ná -
ri as es ta du a is de ener gia, e a evi den te es tag na ção do 
pro ces so de ele tri fi ca ção ru ral no meu Esta do, Per -
nam bu co.

Em res pos ta ao re que ri men to de in for ma ções
en vi a do àque le Mi nis tro, a meu pe di do, pelo Se na do
Fe de ral, em 1º de de zem bro pas sa do (Re que ri men to
de Infor ma ção nº 600/2000), re ce bi em 30-1-.2001 as
ex pli ca ções so li ci ta das na que le ex pe di en te, for ne ci -
das pelo Pre si den te da Ele tro brás, Sr. Fir mi no Fer re i -
ra Sam pa io Neto, que pas so a ci tar li te ral men te:

A Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras SA –
Ele tro brás – fir mou com a Com pa nhia Ener -
gé ti ca de Per nam bu co – Cel pe –, em
16.12.1999, o con tra to de fi nan ci a men to
com re cur sos da RGR, ECF-1951/99 no va -
lor de até R$34.649.410,00, des ti na do à co -
ber tu ra fi nan ce i ra dos cus tos di re tos de seu
Pro gra ma de Ele tri fi ca ção Ru ral, que in te gra 

o Pro gra ma Na ci o nal de Ele tri fi ca ção Ru ral
”Luz no Cam po“, do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, ex clu si ve des pe sas com
mão-de-obra, trans por te e ad mi nis tra ção
pró pri os, em mon tan te equi va len te a até
75% do cus to to tal para as obras. 

Até a pre sen te data, a Ele tro brás já li -
be rou à Cel pe, com base na com pro va ção
dos gas tos efe tu a dos no pro gra ma em seu
avan ço fí si co, re cur sos que to ta li zam
R$21.481.941,00 os qua is re pre sen tam
62,5% do va lor do fi nan ci a men to con ce di do.

Com os re cur sos do pro gra ma, até en -
tão, fo ram li ga das 22.176 pro pri e da des/do -
mi cí li os ru ra is, das 36.000 pre vis tas con tra -
tu al men te, cons tru í dos 4.653 km de re des,
em alta e ba i xa ten são, e im plan ta dos
61.574 pos tes equi pa dos com 4.233 trans -
for ma do res de dis tri bu i ção. 

Até este mo men to, como se vê, a Cel pe vi nha
cum prin do as cláu su las con tra tu a is de exe cu ção de
ser vi ços de ele tri fi ca ção ru ral, cor res pon den tes ao
de sem bol so fi nan ce i ro da Ele tro brás. 

Até en tão, é bom sa li en tar, a Cel pe ain da não
ha via sido pri va ti za da, o que só veio a ocor rer em
17.02.2000, quan do foi ar re ma ta da em le i lão.

Vol to ago ra a ci tar, pa la vra por pa la vra, a cor res -
pon dên cia en vi a da em aten di men to ao nos so Re que ri -
men to de Infor ma ções pelo Pre si den te da Ele tro brás: 

Pos te ri or men te, a Ele tro brás fir mou
com a Cel pe, em 11-2-00 [com a Cel pe já
pri va ti za da], novo con tra to de fi nan ci a men to 
com re cur sos da RGR, ECF-1983/00, no va -
lor de até R$82.230.620,00, des ti na do à co -
ber tu ra fi nan ce i ra dos cus tos di re tos de uma 
nova eta pa de seu Pro gra ma de Ele tri fi ca -
ção Ru ral, que in te gra o Pro gra ma ”Luz no
Cam po“, ex clu si ve des pe sas com
mão-de-obra, trans por te e ad mi nis tra ção
pró pri os, em mon tan te equi va len te a até
75% do cus to to tal para as obras.

Até a pre sen te data, a Ele tro brás já li be rou à
Cel pe, em 14-2-00, R$ 8.223.062,00.

O acom pa nha men to do pro gra ma re a -
li za do pela Ele tro brás de mons tra que aque -
le em pre sa não vem re a li zan do [quem res -
pon de isso é a Ele tro brás] as me tas con tra -
tu a is des de mar ço do cor ren te.

Em vis ta dis so, esta Com pa nhia re a li -
zou vi si ta de su per vi são nos dias 10 e 11 de 
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ou tu bro, com o in tu i to de es cla re cer os mo ti -
vos da pa ra li sa ção do Pro gra ma.

A Cel pe apre sen tou uma sé rie de ale -
ga ções de or dem ju rí di ca e fi nan ce i ra, ori gi -
na das com o pro ces so de pri va ti za ção, prin -
ci pal men te a im pos si bi li da de de o Esta do
au to ri zar a uti li za ção da alí quo ta anu al de
2% da re ce i ta lí qui da pre vis ta no con tra to de 
ven da das ações para amor ti za ção do em -
prés ti mo...

Esta di fi cul da de não se apre sen ta para os de -
ma is Esta dos. 

Essa foi a res pos ta que re ce bi da Ele tro brás ao
meu re que ri men to de in for ma ção.

Ora, o que fica cla ro, além de qual quer dú vi da
ra zoá vel, é que re cur sos pú bli cos fo ram li be ra dos
para a Cel pe re cém-privatizada, para o Pro gra ma de
Ele tri fi ca ção Ru ral ”Luz no Cam po“, e ela per ma ne ce, 
11 me ses de po is, ab so lu ta men te ina dim plen te em re -
la ção às me tas con tra tu a is.

O tex to da Ele tro brás é con tun den te: o que ocor -
reu com a Cel pe foi a pa ra li sa ção, sem qual quer mo ti -
vo com pre en sí vel, do re fe ri do pro gra ma, fato cons ta -
ta do pelo con tra tan te fe de ral, a Ele tro brás, oito me -
ses após a li be ra ção de 10% do fi nan ci a men to con ce -
di do, ou seja, de mais de R$8 mi lhões.

Se gun do a pró pria Ele tro brás, por seu pre si den -
te, a Cel pe ale ga es tar im pos si bi li ta da de cum prir
suas obri ga ções na es ti pu la ção acor da da em vir tu de
de mo ti vos de na tu re za ju rí di ca e fi nan ce i ra ori gi na -
dos no pro ces so de pri va ti za ção con du zi do pelo Esta -
do de Per nam bu co.

Ora, tal jus ti fi ca ti va para a pa ra li sa ção de todo o
Pro gra ma de Ele tri fi ca ção Ru ral do Esta do toca as ra i as 
do ab sur do, cons ti tu in do-se num ver da de i ro in sul to à in -
te li gên cia dos ci da dãos e con tri bu in tes, já que se tra ta
aqui de ine xe cu ção fí si ca de obras para as qua is há re -
cur sos dis po ní ve is e me tas ope ra ci o na is re gu lar e mu -
tu a men te con ven ci o na das en tre os con tra tan tes, não se 
cu i dan do, por tan to, de caso de ina dim plên cia de obri ga -
ção fi nan ce i ra, e sim de uma obri ga ção de fa zer, isto é,
de re a li zar as obras cor res pon den tes.

Além dis so, ain da con for me o pre si den te da Ele -
tro brás, a di fi cul da de ale ga da pela Cel pe para sua
omis são em pro mo ver a con tra pres ta ção fí si ca re la ti va 
ao nu me rá rio por ela re ce bi do não se re pe te em ne -
nhum dos de ma is Esta dos da Fe de ra ção, onde, se -
gun do ele, o Pro gra ma ”Luz no Cam po“ apre sen ta ria
per fe i ta com pa ti bi li da de en tre o fi nan ci a men to des ti na -
do para 37 con ces si o ná ri as re gi o na is si mi la res à Cel -
pe e o an da men to fí si co das obras ajus ta das.

Por ou tro lado, a res pos ta da Ele tro brás ao nos -
so re que ri men to não de i xa tam bém de ser mu i to es -
tra nha do pon to de vis ta da res pon sa bi li da de fis ca li -
za do ra da pró pria Ele tro brás, que, ten do li be ra do, em
14.02.2000, a par ce la con tra tu al a seu car go, ape nas
em 10 e 11 de ou tu bro pro cu rou es cla re cer, por meio
de ”vi si ta de su per vi são“ (sic), as ra zões da in ter rup -
ção do pro gra ma em Per nam bu co, por tan to, so men te
8 me ses de po is do com pro mis so fir ma do.

E mais: a Ele tro brás, nes te mo men to, como vi -
mos, in te i ran do-se das ale ga ções im per ti nen tes e
ina ce i tá ve is da Cel pe, não men ci o na qual quer ini ci a ti -
va de in ves ti gar mais pro fun da men te o as sun to e de
co brar pro vi dên ci as por in ter mé dio da Ane el, a quem
in cum be, na for ma da Lei nº 9.427/96, fis ca li zar a dis -
tri bu i ção de ener gia elé tri ca em todo o País.

Além dis so, con for me a lei que es ta be le ce os
pro ce di men tos re la ti vos ao Pro gra ma Na ci o nal de
De ses ta ti za ção (Lei nº 9.491/97), ao BNDES com pe -
te su per vi si o nar os Esta dos no pro ces so de de ses ta -
ti za ção de suas em pre sas con ces si o ná ri as de ener -
gia elé tri ca – como é o caso da Cel pe.

O que de mons tra que, se ha via qual quer obs tá -
cu lo ge ra do no trans pas se da em pre sa es ta tal para
mãos pri va das, obs tá cu lo quan to à sua pos si bi li da de
de sal dar com pro mis sos con tra tu a is fu tu ros, como os
as su mi dos com a Ele tro brás, tais em pe ci lhos de na -
tu re za ju rí di co-financeira já se ri am, des sa ma ne i ra,
co nhe ci dos de an te mão pela União (via BNDES), tor -
nan do, as sim, o pró prio em prés ti mo con ce di do à Cel -
pe em tais con di ções um caso cla ro de ges tão te me -
rá ria de re cur sos pú bli cos.

E pior: a Cel pe, 5 dias de po is do dis cur so por mim
pro fe ri do no Se na do, em no vem bro úl ti mo, fez pu bli car
pe que na nota na co lu na do jor na lis ta Inal do Sam pa io,
do Jor nal do Com mér cio, de Per nam bu co, no dia
5-12-00, con ten do nú me ros re la ti vos a pro pri e da des ru -
ra is ele tri fi ca das pela em pre sa e res pec ti vos cus tos, to -
dos ab so lu ta men te con tra di tó ri os com aque les for ne ci -
dos pelo Pre si den te da Ele tro brás e aqui alu di dos.

Como se vê, os fa tos fa lam por si, e é a pró pria
Ele tro brás que afi nal re co nhe ce: a pri va ti za ção da Cel -
pe, pelo me nos no que tan ge a seus com pro mis sos de
ele tri fi ca ção ru ral, ati vi da de tra di ci o nal men te de sen vol -
vi da com efi ciên cia no pas sa do da em pre sa es ta tal, é
hoje um ro tun do fra cas so, e a fis ca li za ção da exe cu ção
des ses ser vi ços por par te seja da ins tân cia fe de ral, re -
pre sen ta da pela Ane el, seja pelo po der con ce den te, ti -
tu la ri za do pelo Esta do de Per nam bu co, é in te i ra men te
iner te e co ni ven te com o lo cu ple ta men to sem ca u sa
dos con ces si o ná ri os pri va dos de tais ser vi ços.
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Di an te dis so, isto é, di an te da evi dên cia de má
apli cação dos re cur sos pú bli cos, de au sên cia de me di -
das fis ca li za do ras opor tu nas pe los ór gãos com pe ten tes 
e da de sas tro sa ges tão pri va da de uma em pre sa – a
Cel pe – que, en quan to sob con tro le pú bli co es ta du al,
cons ti tu iu-se sem pre num va li o so ins tru men to de po lí ti -
ca so ci al em Per nam bu co, re co nhe ci da pela sua efi -
ciên cia e ren ta bi li da de, eu não po de ria fi car ca la do.

A par tir de hoje, Sr. Pre si den te, pas so a to mar, em
re la ção a essa ma té ria, as se guin tes pro vi dên ci as:

1 - Apre sen to à Mesa do Se na do Fe de ral pro -
pos ta, nos ter mos do art. 102-a, in ci so V do Re gi men -
to da Casa, com bi na do com o art. 70, in ci sos IV e VI
da Cons ti tu i ção Fe de ral, de fis ca li za ção e con tro le,
para ser en ca mi nha da à co mis são com pe ten te – e
aqui se en con tra o Se na dor Ro me ro Jucá, Pre si den te 
da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le –, para que
seja fe i ta uma au di to ria, pelo Tri bu nal de Con tas da
União, de na tu re za con tá bil, fi nan ce i ra, ope ra ci o nal e
pa tri mo ni al das ope ra ções de em prés ti mo efe tu a das
pela Ele tro brás à Cel pe, me di an te con tra to as si na do
en tre am bas as en ti da des, em 11.02.2000, e ain da
não im ple men ta do, ape sar de ain da em vi gor.

2 - Estou en vi an do ofí cio à Ane el so li ci tan do in -
for ma ções so bre as me di das que es ta ri am, ou não,
sen do to ma das por ela, no uso de suas atri bu i ções le -
ga is, em re la ção ao caso.

O que não é pos sí vel, Sr. Pre si den te, é con ti nu ar a 
pri var de luz elé tri ca o ho mem do cam po em Per nam bu -
co, e a pri var a opi nião pú bli ca do País de in for ma ções
cor re tas so bre pro gra mas go ver na men ta is des sa re le -
vân cia, além de pri var o Te sou ro Na ci o nal e os con tri bu -
in tes de re cur sos pú bli cos ex tra í dos com pul só ria e im pi -
e do sa men te da já es cas sa pou pan ça po pu lar.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB  RR) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Com mu i -
to pra zer, con ce do-lhe o apar te, Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB  RR) – Se na dor Car -
los Wil son, faço este apar te a V. Exª mo ti va do por
duas ques tões dis tin tas. Pri me i ro, a pre o cu pa ção
com a Cel pe e com o de sen vol vi men to de Per nam bu -
co. Per nam bu ca no como V. Exª, te nho na me mó ria a
his tó ria e a ação em pre en de do ra da Cel pe para fin car 
as ba ses do de sen vol vi men to prin ci pal men te no in te -
ri or do Esta do. E, ago ra, o re la to de V. Exª nos pre o cu -
pa, pois a Cel pe, mes mo pri va ti za da, não pode de i xar 
de ser um ins tru men to so ci al e de im plan ta ção do de -
sen vol vi men to. Por tan to, apóio as pa la vras de V. Exª,
ma ni fes tan do tam bém a mi nha pre o cu pa ção quan to
aos des ti nos da Cel pe. Em se gun do lu gar, como Pre -

si den te da Co mis são de Fis ca li za ção e Controle, en -
ten do que o re que ri men to de V. Exª é mu i to bem en ca -
mi nha do e, as sim que o re ce ber, en vi a do pela Mesa,
to ma rei as pro vi dên ci as para de ter mi nar à Co mis são a 
au di to ria e o acom pa nha men to, mas tam bém para en -
ca mi nhá-lo ao Tri bu nal de Con tas da União, para que
efe ti va men te se jam to ma das as me di das ne ces sá ri as
de acom pa nha men to do pro ces so de pri va ti za ção e
das me tas que de vem ser atin gi das e que, por ven tu ra,
não es te jam sen do atin gi das. Por tan to, pro vi dên ci as
se rão to ma das no âm bi to da Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le. Lou vo no va men te a sua ação em de fe -
sa do povo de Per nam bu co e de seu pa tri mô nio, re pre -
sen ta do pela Cel pe.

O SR. CARLOS WILSON (PPS - PE) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ro me ro Jucá. V. Exª, que é co nhe -
ce dor do pro ble ma por ser fi lho de Per nam bu co, sabe, 
e fez ques tão de des ta car, o quan to a Cel pe foi im por -
tan te para o nos so Esta do. Fui Go ver na dor por onze
me ses e meio e pos so di zer que a Cel pe sem pre foi
uma em pre sa mo de lo – tan to, que a Ele tro brás sem -
pre a re co nhe ceu como a gran de re fe rên cia da ener -
gia elé tri ca da nos sa re gião e no nos so País. 

Essa em pre sa foi pri va ti za da, ven di da à Iber dro la
por US$1,7 bi lhão, re cur sos que es tão sen do usa dos
em Per nam bu co para pro je tos de in fra-estrutura. No en -
tan to, la men ta vel men te, a pri va ti za ção, que de ve ria ter
be ne fi ci a do prin ci pal men te a ele tri fi ca ção ru ral – era
esse o com pro mis so prin ci pal dos que con tro lam hoje a
Cel pe –, não está atin gin do esse ob je ti vo. Infe liz men te,
a ele tri fi ca ção ru ral, que ti nha sido sem pre um pon to de
des ta que, prin ci pal men te dos três úl ti mos go ver nos,
não tem re ce bi do a pri o ri da de de se ja da.

Lem bro-me de que, como Go ver na dor do Esta -
do, nes se pe que no tem po em que es ti ve à fren te do
Go ver no de Per nam bu co, ele tri fi ca mos qua se vin te
mil pro pri e da des. Hoje a Cel pe já está pri va ti za da há
um ano e o pro gra ma de ele tri fi ca ção ru ral, que é o
que de mais im por tan te po de mos fa zer na área so ci al
na que la re gião do Nor des te, está in te i ra men te es que -
ci do pela Cel pe, ape sar de ela ter re ce bi do – isso foi
des ta ca do aqui pela Ele tro brás por in ter mé dio de seu
pre si den te, Fir mi no Sam pa io –, re cur sos para im plan -
tar o pro gra ma de ele tri fi ca ção ru ral. 

O Go ver no Fe de ral vem anun ci an do, sem pre com 
mu i to es tar da lha ço, o Pro gra ma Luz no Cam po, e re co -
nhe ce mos que é um pro gra ma efi ci en te, mas, no que se 
re fe re a Per nam bu co, ele tem sido bas tan te pre cá rio.

Estou en ca mi nhan do hoje à Ane el so li ci ta ção
de in for ma ções so bre as pro vi dên ci as que ela tem
ado ta do em re la ção à Cel pe, em re la ção à
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não-prestação de con tas da Cel pe jun to à Ele tro brás.
Além dis so, en ca mi nho à Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – e te nho a sor te de ter hoje aqui no ple ná rio
o seu pre si den te, Ro me ro Jucá –, so li ci ta ção para
que se re a li ze uma au di to ria na Cel pe pelo Tri bu nal
de Con tas da União e se ve ri fi que por que es ses re -
cur sos não fo ram apli ca dos na ele tri fi ca ção ru ral.

Sr. Pre si den te, mais uma vez agra de ço a aten -
ção da Casa e dou por en cer ra do o meu pe que no pro -
nun ci a men to.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR CARLOS WILSON EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE Nº  DE

(Do Se na dor Car los Wil son)

Pro põe que a Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral so li -
ci te ao Tri bu nal de Con tas da União nos
ter mos do ar ti go 102-A do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e do ar ti go 71, 
in ci so VI da Cons ti tu i ção Fe de ral, au di to -
ria de na tur za con tá bil, fi nan ce i ra, ope ra -
ci o nal e pa tri mo ni al na Cen tra is Elé tri cas 
Bra si le i ra S.A. – ELETROBRÁS, para apu -
rar even tu a is ir re gu la ri da des em con tra to 
de fi nan ci a men to fir ma do em 11-2-2000, e 
ain da em vi gor, en tre esta em pre sa es ta -
tal e a Com pa nhia Ener gé ti ca de Per nam -
bu co – CELPE.

Se nhor Pre si den te da Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le do Se na do.

Com base no ar ti go 102-A in ci so V e ar ti go
102-B in ci so I do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral, so li ci to que V. Exª se dig ne ado tar as me di das ne -
ces sá ri as para re a li zar a fis ca li za ção e con tro le, por
meio de au di to ria con tá bil, fi nan ce i ra e ope ra ci o nal,
fe i ta pelo Tri bu nal de Con tas da União, na for ma do
ar ti go 71, in ci so VI da Cons ti tu i ção Fe de ral, em re la -
ção à exe cu ção do con tra to fir ma do en tre a Ele tro -
brás e a Cel pe com re cur sos da Re ser va Ge ral de Re -
ver são (RGR), ECF-1983/00, que, con for me res pos ta 
do pró prio Pre si den te da Ele tro brás Sr. Fir mi no Fer re -
i ra Sam pa io Neto, em aten ção a re que ri men to de
Infor ma ção nº 600/2000 do Se na do Fe de ral ape sen -
ta, ao cabo de um ano de sua la vra tu ra sé ri os in dí ci os
de má ges tão des ses re cur sos, uma vez que par te
be ne fi ciá ria  – a CELPE – tem se mos tra do ab so lu ta -

men te  ina dim plen te quan to ao cum pri men to das me -
tas con tra tu a is ao seu en car go.

Jus ti fi ca ção

Em aten di men to ao Re que ri men to de Infor ma -
ção nº 600/2000 a ele di ri gi do pelo Se na do Fe de ral, a
meu pe di do, o Sr. Mi nis tro das Mi nas e Ener gia Ro -
dolf ho Tou ri nho en ca mi nhou-nos ofí cio do Pre si den te 
da Ele tro brás, Sr. Fir mi no Fer re i ra Sam pa io Neto, que 
con fir ma nos sas sus pe i tas de ir re gu la ri da des no Pro -
gra ma de Ele tri fi ca ção Ru ral de Per nam bu co, co nhe -
ci do como “Luz no Cam po”, e que ca rac te ri za a si tu a -
ção de ina dim plên cia por par te da Cel pe, para a qual,
há cer ca de um ano, fo ram li be ra dos mais de 8 mi -
lhões de re a is, com pro me ti dos com a re a li za ção de
obras de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca na re gião ru -
ral do Esta do de Per nam bu co.

As pa la vras da que le di ri gen te fa lam por si pró pri -
as, e cons ti tu em, ao meu ver, ele men tos bas tan tes para 
que se pro ce da à au di to ria aqui re que ri da, ver bis“:

“A Ele tro brás fir mou com a Cel pe em
11-2-2000, con tra to de fi nan ci a men to com re cur sos
da RGR, ECF-1983/00, no va lor de até
R$82.230.620,00, des ti na do à co ber tu ra fi nan ce i ra
dos cus tos di re tos de uma nova eta pa de seu Pro gra -
ma de Ele tri fi ca ção Ru ral, que in te gra o Pro gra ma
Luz no Cam po (...)”

“Até a pre sen te data, a Ele tro brás já li be rou à
Cel pe, em 14-2-2000, a par ce la de as si na tu ra pre vis -
ta con tra tu al men te, no va lor de R$8.223.062,00,
equi va len te a 10% do va lor do fi nan ci a men to con ce di -
do, sem que a mes ma te nha, ain da, pres ta do con tas
de sua apli ca ção.

O acom pa nha men to do pro gra ma re a li za do pela
Ele tro brás de mons tra que aque la em pre sa não vem re -
a li zan do as me tas con tra tu a is des de mar ço do cor ren te.

Em vis ta dis so, esta com pa nhia (a Ele tro brás)
re a li zou vi si ta de su per vi são nos dias 10 e 11 de ou tu -
bro, com o in tu i to de es cla re cer os mo ti vos da pa ra li -
sa ção do pro gra ma.

Avi so nº 261 MME

28-12-00

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro nal do Cu nha Lima
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Re por to-me ao Ofí cio nº 1.761 (SF), de 20 de de -

zem bro de 2000, para en ca mi nhar a Vos sa Exce lên cia
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o ex pe di en te CTA-PR-9840/2000, de 7 de de zem bro de
2000, das Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. –
ELETROBRÁS, re fe ren te ao Re que ri men to de Infor ma -
ção nº 600/2000, de au to ria do Se na dor Car los Wil son.

Aten ci o sa men te, – Ro dolp ho Tou ri nho Neto,
Mi nis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia.

Ofí cio SCW – Nº 001/2001

Bra sí lia, 6 de fe ve re i ro de 2001

A Sua Se nho ria o Se nhor
Dr. José Má rio Mi ran da Abdo
Di re tor-Geral da Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri cas – ANEEl
Bra sí lia – DF

Se nhor Di re tor-Geral,
Sir vo-me do pre sen te para in for mar a V. Sª que

aca bo de pro por à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le 
do Se na do Fe de ral que pro mo va, jun to ao TCU, au di to -
ria con tá bil, fi nan ce i ra, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al na
Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. – ELETROBRÁS,
com vis tas a apu rar even tu a is ir re gu la ri da des cons ta ta -
das pela pró pria Ele tro brás, por meio de seu Pre si den te
Fir mi no Fer re i ra Sam pa io Neto, na con du ção e exe cu -
ção do con tra to fir ma do em 14-2-2000. com re cur sos da 
Re ser va Ge ral de Re ver são (RGR) en tre aque la em pre -
sa es ta tal e a Cel pe, e con cer nen te à ele tri fi ca ção ru ral
de Per nam bu co.

Dada a com pe tên cia fis ca li za do ra le gal atri bu í -
da à agên cia ti tu la ri za da por V. Sª (Ane el), pela Lei
nº9.427/96, en ca re ço-lhe a ne ces si da de da ado ção
ime di a ta das me di das ca bí ve is ao caso.

A pro pó si to, re me to-lhe, em ane xo, a res pos ta
do Pre si den te da Ele tro brás ao Re que ri men to de
Infor ma ção nº 600/2000, en vi a do, pelo Se na do Fe de -
ral, ao Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, Ro dolp ho Tou ri -
nho, em 30-12-2000, con ten do ma i o res de ta lhes téc -
ni cos so bre a ma té ria.

Aten ci o sa men te, Se na dor Car los Wil son.

CTA – PR – 9840/2000

Rio de Ja ne i ro, 7 de de zem bro de 2000

Ao Se nhor
Mar ce lo Sil ve i ra Tog noz zi
Asses sor Che fe
Asses so ria Par la men tar
Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia
Bra sí lia – DF

Se nhor Asses sor Che fe,
Em aten di men to ao Ofí cio nº 181/2000 –

ASPAR/GM/MME, de 1º-12-2000, que nos en ca mi -

nhou o Re que ri men to de Infor ma ção nº 600/2000, de
au to ria do Exce len tís si mo Se nhor Se na dor Car los
Wil son, te mos a in for mar o que se se gue.

A Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. –
ELETROBRÁS fir mou com a Com pa nhia Ener gé ti ca
de Per nam bu co – CELPE, em 16-12-1999, o con tra to
de fi nan ci a men to com re cur sos da RGR, ECF –
1.951/99, no va lor de até R$34.649.410,00, des ti na do 
à co ber tu ra fi nan ce i ra dos cus tos di re tos de seu Pro -
gra ma de Ele tri fi ca ção Ru ral, que in te gra o Pro gra ma
Na ci o nal de Ele tri fi ca ção Ru ral “Luz no Cam po,” do
Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, ex clu si ve des pe sas
com mão-de-obra, trans por te e ad mi nis tra ção pró pri -
os, em mon tan te equi va len te a até 75% do cus to to tal
para as obras.

Até a pre sen te data, a Ele tro brás já li be rou à
Cel pe, com base na com pro va ção dos gas tos efe tu a -
dos no pro gra ma e em seu avan ço fí si co, re cur sos
que to ta li zam R$21.481.941,00, os qua is re pre sen -
tam 62,5% do va lor do fi nan ci a men to con ce di do.

Com re cur sos do pro gra ma, até en tão, fo ram li -
ga das 22.176 pro pri e da des/do mi cí li os ru ra is, das
36.000 pre vis tas con tra tu al men te, cons tru í dos 4.653
Km de re des, em alta e ba i xa ten são, e im plan ta dos
61.574 pos tes equi pa dos, com 4.233 trans for ma do -
res de dis tri bu i ção.

Pos te ri or men te, a Ele tro brás fir mou com a Cel pe,
em 11-2-2000, novo con tra to de fi nan ci a men to com re -
cur sos da RGR, ECF – 1.983/00, no va lor de até
R$82.230.620,00, des ti na do à co ber tu ra fi nan ce i ra dos
cus tos di re tos de uma nova eta pa de seu Pro gra ma de
Ele tri fi ca ção Ru ral, que in te gra o Pro gra ma “Luz no
Cam po,” ex clu si ve des pe sas com mão-de-obra, trans -
por te e ad mi nis tra ção pró pri os, em mon tan te equi va len -
te a até 75% do cus to to tal para as obras.

Até a pre sen te data, a Ele tro brás já li be rou à
Cel pe, em 14-2-2000, a par ce la de as si na tu ra pre vis -
ta con tra tu al men te, no va lor de R$8.223.062,00,
equi va len te a 10% do va lor do fi nan ci a men to con ce di -
do, sem que a mes ma te nha, ain da, pres ta do con tas
de sua apli ca ção.

O acom pa nha men to do pro gra ma re a li za do
pela Ele tro brás de mos tra que aque la em pre sa não
vem re a li zan do as me tas con tra tu a is des de mar ço do
cor ren te.

Em vis ta dis so, esta Com pa nhia re a li zou vi si ta de
su per vi são nos dias 10 e 11 de ou tu bro, com o in tu i to de 
es cla re cer os mo ti vos da pa ra li sa ção do Pro gra ma.

A Cel pe apre sen tou uma sé rie de ale ga ções de
or dem ju rí di ca e fi nan ce i ra, ori gi na das com o pro ces -
so de pri va ti za ção, prin ci pal men te a im pos si bi li da de
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do Esta do au to ri zar a uti li za ção da alí quo ta anu al de
2% da re ce i ta lí qui da, pre vis ta no con tra to de ven da
das ações para amor ti za ção do em prés ti mo dos re -
cur sos da RGR, por um pe río do su pe ri or ao man da to
dos atu a is go ver nan tes.

Essa di fi cul da de não se apre sen ta para os de -
ma is Esta dos. Em ter mos glo ba is, o Pro gra ma “Luz
no Cam po” as se gu rou, para as 37 con ces si o ná ri as
que fir ma ram con tra tos de fi nan ci a men to com a Ele -
tro brás, re cur sos no mon tan te de R$1,5 bi lhão para
uti li za ção até o ano 2002, dos qua is já fo ram li be ra dos 
R$178,6 mi lhões.

Até o fim do mês de ou tu bro já ha vi am sido li ga -
dos 98.972 no vos con su mi do res, exis tin do ain da ou -
tros 122.668 com as obras já em exe cu ção.

Esses nú me ros de mons tram que o an da men to
fí si co das obras e os re cur sos já li be ra dos es tão com -
pa tí ve is, apre sen tan do um per cen tu al de re a li za ções
em tor no de 10% do Pro gra ma to tal.

Co lo ca mo-nos à dis po si ção de V. Sª para qua is -
quer es cla re ci men tos adi ci o na is, por ven tu ra en ten di -
dos ne ces sá ri os.

Aten ci o sa men te, – Fir mi no Fer re i ra Sam pa io
Neto, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, para sal dar uma den -
tre ou tras mu i tas dí vi das que te nho para com o exer cí -
cio do meu man da to – e que po de ri am ser jus ti fi ca das 
não ape nas pela mi nha in ca pa ci da de pes so al, mas
por um cer to ata ba lho a men to que sen ti mos quan do,
por exem plo, de po is de ma no bras para lá e para cá,
24 me di das pro vi só ri as são apro va das em uma só
ses são do Par la men to –, de ve ria fa lar hoje, por exem -
plo, a res pe i to do que está acon te cen do ago ra com o
iní cio da ges tão do novo Pre si den te dos Esta dos Uni -
dos, o ”Bus hi nho“, o fi lho do ou tro, o ”Bus hão“. 

O que es ta mos pre sen ci an do lá, no ”Re i no da
Amé ri ca do Nor te“, é uma tro ca de guar das que se fez 
por meio de um pro ces so ele i to ral, mas em um país
que re du ziu a gran de di men são do con ce i to de de mo -
cra cia a algo sim ples, uni di men si o nal, po bre: de mo -
cra cia para eles é ape nas ele i ção. Des se modo, se
exis tem ele i ções li vres – li vres de ba i xo de car ra das
de di nhe i ro e pres sões fan tás ti cas –, as ele i ções são
li vres para aque las ca be ças acrí ti cas nor -
te-americanas. As ele i ções se des mo ra li za ram, mos -
trou-se no úl ti mo ple i to que não se sabe quem ga -
nhou, qual dos dois – e os dois se pa re cem mu i to um

com o ou tro: a mes ma ca be ça des pro vi da de gran des
subs tân ci as, os dois com o mes mo pro gra ma, per di -
dos di an te do que está acon te cen do no ca pi ta lis mo
mun di al e ago ra, cada vez mais, nos Esta dos Uni dos.

Gos ta ria de es ten der este meu dis cur so nes se
sen ti do, mas não vou fa zê-lo. Gos ta ria, no en tan to, de
fa zer um aler ta ape nas para aqui lo que Pre si den te
Bush aca ba de fa zer. A as ses so ria eco nô mi ca de que
ele se cer ca afir ma que o ne o li be ra lis mo não deu cer -
to nem nos Esta dos Uni dos e que é pre ci so vol tar ao
de se qui lí brio or ça men tá rio, aca bar com esse dé fi cit
pri má rio do or ça men to e fa zer gran des des pe sas,
prin ci pal men te no se tor bé li co, como te nho fa la do, re -
pe ti do à exa us tão, ad na u se am aqui e na uni ver si da -
de de onde vim.

O ca pi ta lis mo nun ca vi veu lon gos pe río dos sem
dé fi cit, sem gas tos do go ver no, sem a com ple men ta -
ção da des pe sa do go ver no – isso numa so ci e da de
que eli mi na, que di mi nui, que mi ni mi za a ca pa ci da de
de com pra e de con su mo de gran de par te da po pu la -
ção. E di an te de tra ba lha do res mar gi na li za dos, tra ba -
lha do res ex plo ra dos, es po li a dos, sem ca pa ci da de de
con su mo, o go ver no tem de vir para su ple men tar a
de man da efe ti va e fa zer mo ver a ati vi da de eco nô mi ca 
num ní vel ra zoá vel de em pre go, de pro du ção e de lu -
cro prin ci pal men te.

De modo que, en tão, ago ra, os Esta dos Uni dos,
que ha vi am pro me ti do há pou co tem po que no ano
2012 não ha ve ria mais dí vi da pú bli ca, que se en tra ria, 
por tan to, num pe río do enor me de doze anos de su pe -
rá vit or ça men tá rio, já de sis ti ram, já vi ram que é im -
pos sí vel isso. E o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, na pá gi na 242 do seu li vro en ti tu la do ”As Idéi as
e seus Lu ga res“, afir ma que é im pos sí vel equi li brar o
or ça men to e pa gar a dí vi da ex ter na. 

Pois é a essa con clu são que os Esta dos Uni dos
che ga ram ago ra, de po is que o FMI e es ses ra pa zes for -
ma dos e de for ma dos nas uni ver si da des nor -
te-americanas ha vi am im pos to à so ci e da de bra si le i ra. 

Mas só ago ra o FMI pu bli ca um do cu men to
onde fala que não acre di ta va no êxi to do Pla no Real
em 1994, que não dava se quer qua tro me ses de vida
para o Pla no Real. O Pre si den te da Re pú bli ca não
acre di ta va no Pla no Real, por que este pro põe e nos
im põe algo im pos sí vel. E ago ra o Pre si den te Bush de -
cla ra, por meio dos seus as ses so res de pri me i ro time, 
do mais alto ní vel, que tam bém não será mais ten ta do 
nos Esta dos Uni dos. 

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so es -
cre veu que é im pos sí vel pa gar a dí vi da ex ter na e
equi li brar o or ça men to. Mas a nós, bra si le i ros, im -
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põe-se o im pos sí vel. Te mos que fa zer o im pos sí vel. E
o FMI não acre di ta va que nós, bra si le i ros, iría mos su -
por tar uma dose ca va lar, de su ma na, de mar gi na li za -
ção, de ex clu são, de des tru i ção da in dús tria na ci o nal,
de aber tu ra do mer ca do. 

No mo men to, es ta mos bri gan do por ca u sa da
Embra er, para ex por tar mos um pou co mais para o
Ca na dá, quan do nós, bra si le i ros, ele va mos a dí vi da
ex ter na a US$270 bi lhões im por tan do de tudo. Ago ra
es ta mos lu tan do para ex por tar e con si de ran do uma
ques tão de hon ra nos co lo car mos di an te das res tri -
ções que o Ca na dá im põe à car ne bra si le i ra 

Não po de ria de i xar de to car nes se as sun to, por -
que ele é o sin to ma de que tam bém os Esta dos Uni -
dos per ce be ram que o que está acon te cen do lá não é
ques tão de 0,25 a mais ou a me nos de taxa de ju ros e
de taxa de câm bio. É nes se sobe e des ce que se es -
go ta o sa ber, a sa piên cia des ses re pór te res eco nô mi -
cos e des se jor na lis mo de dé ci ma ca te go ria. Su biu
tan to, des ceu tan to e des ceu por que a Srª Le winsky
não agiu como Clin ton que ria que ela agis se, ou seja,
tra zem as mais es ta pa fúr di as ex pli ca ções a res pe i to
das os ci la ções das bol sas es pe cu la ti vas.

Exis te, por tan to, algo de mu i to mais gra ve e mu i -
to mais pro fun do na eco no mia ca pi ta lis ta bra si le i ra e
mun di al, já que se en con tra es go ta do o mo de lo, a di -
nâ mi ca Key ne si a na em que, du ran te mais de 50
anos, o go ver no se ba se ou para in cor rer em dé fi cit or -
ça men tá rio e gas tar. E gas tar onde? John May nard
Key nes, o re in ven tor des sa di nâ mi ca afir ma: ”Gas tar
em qual quer co i sa.“ O go ver no deve gas tar em ati vi -
da des com ple ta men te dis si pa do ras. Deve gas tar na
fe i tu ra de es tra das, de pi râ mi des em Sa lis bury Pla in,
como di zia ele, e prin ci pal men te em guer ras.

Ago ra o Sr. Bush re des co bre es ses gas tos
como ne ces sá ri os a im pe dir que a eco no mia nor -
te-americana se apro fun de na cri se que já está pre -
sen te. É pre ci so, en tão, que com Gar Aspe ro vit, o Pre -
si den te da Co mis são para o Fu tu ro, nos Esta dos Uni -
dos, e tan tos ou tros, per ce bam que se o gas to, a dí vi -
da pú bli ca, o dé fi cit or ça men tá rio é re al men te ma lé fi -
co, é um re mé dio ma lé fi co para um sis te ma es go ta do, 
per ni ci o so, pois de po is de de sen vol ver as for ças pro -
du ti vas, pas sa a de sen vol ver as des tru ti vas, pro du -
zin do, en tre ou tras co i sas, 344 guer ras, en tre 1740 e
1974, e 87 guer ras in ter na ci o na is, de acor do com Eric 
Robs bawn, de 1840 a 1960. Por tan to, esse é um sis -
te ma que vive e so bre vi ve, é es ti mu la do por dí vi da pú -
bli ca, in fla ção e guer ra.

E foi ape nas para não au men tar a mi nha dí vi da
que en trei por esse as sun to que me to mou qua se

todo o tem po. Mas não po de ria de i xar de fa lar a res -
pe i to de um pro je to que veio do Exe cu ti vo e foi apro -
va do nes ta Casa. Fi quei per ple xo em ver al guns co le -
gas nos sos con trá ri os àque la pro i bi ção de pro pa gan -
da de ci gar ro e fumo, afir man do – não sei sob qua is
ar gu men tos – que a pro pa gan da de ci gar ro e fumo
não são no ci vas por que o ta ba gis mo não é um ví cio e
não faz mal à sa ú de.

Fi quei ca la do e peço des cul pas a to dos os meus 
pa ren tes – ao meu pai e a qua tro tios – que mor re ram
de en fi se ma de vi do ao ci gar ro. Eu es ca pei e os mé di -
cos que vi ram o meu co ra ção e que exa mi na ram o
meu or ga nis mo fo ram unâ ni mes em di zer que eu já
te ria mor ri do há 12 anos se não ti ves se pa ra do de fu -
mar, como fiz, em 1976.

Entre ou tros ar gu men tos, ouvi um co le ga nos so
di zen do que de i xar de fu mar é uma brin ca de i ra, já
que o fumo não é ví cio, e que ele ha via de i xa do de fu -
mar sem o me nor sa cri fí cio. Não é ver da de. Sou tes te -
mu nha ocu lar des sa his tó ria. Fui ví ti ma do ci gar ro.
Meu pai mor reu com en fi se ma de vi do ao ci gar ro e
qua tro ir mãos dele tam bém ti ve ram o mes mo des ti no
pela mes ma ca u sa. O ci gar ro mata.

Assim, sa ben do que um dia tal vez fos se pa rar
de fu mar, fui es tu dan do a ma ne i ra pela qual po de ria
me li vrar des se ví cio in fer nal, le tal, mor tal, que é o ta -
ba gis mo. Che guei a fu mar dois, três ma ços de ci gar ro 
por dia.

Lem bro-me que um dos meus tios, que teve um
cân cer em seu pul mão de vi do ao ci gar ro, di zia que
nem pen sa va em de i xar de fu mar. Ele di zia que era
fiel, ti nha hom bri da de, dig ni da de, e por isso não ia de -
i xar de fa zer algo que fi ze ra a vida in te i ra: fu mar. Ou
seja, ia con ti nu ar fu man do por co e rên cia. Como não
te nho essa co e rên cia, so fri como ”pé de cego“ para
de i xar de fu mar e com isso ter uma so bre vi da de pelo
me nos 12 anos. So bre vi vi 12 anos por que pa rei de fu -
mar em 1976, quan do me en con tra va na Ingla ter ra,
na tran qüi li da de in gle sa, fu gi do das ame a ças que me
fa zi am nes te País.

Na que le país, de sen vol vi um mé to do para de i -
xar de fu mar. Já ha via per ce bi do que quan do eu ia à
Pou sa da do Rio Qu en te, na que la tran qüi li da de mor na 
e gos to sa, em vez de dois ma ços por dia, eu fu ma va,
sem per ce ber, sem fa zer for ça, ape nas dois ci gar ros
por dia. E di zia, brin can do, que mor to não fuma, que
quem está dor min do tam bém não fuma. Então, para
de i xar de fu mar, eu ti nha que me apro xi mar da tran -
qüi li da de, da cal ma que te mos quan do es ta mos dor -
min do – e não fu ma mos nes sa oca sião, pois quem
ten tou fu mar na cama aca bou que i man do o col chão.
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O que per ce be mos é que quan to mais tran qüi li da de,
quan to me nos agi ta ção, me nos im pul so a nos sa cul -
tu ra nos for ne ce para fu mar. 

Os ín di os fu mam, mas o fumo para eles é um ri -
tu al. Eles têm uma pre pa ra ção lon ga do fumo e
usam-no, por exem plo, no ”ca chim bo da paz“, um ce -
ri mo ni al que ocor re de vez em quan do.

O ca pi ta lis mo trans for mou o ci gar ro numa mer -
ca do ria e quer em pur rá-lo, por meio da pro pa gan da,
no po bre do con su mi dor, con su mi do por tan tas co i -
sas, in clu si ve pelo fumo.

Ago ra, tra ze mos o ve ne no no bol so das rou pas.
O fumo foi trans for ma do em ve ne no. Sua ori gem vem
dos ín di os ame ri ca nos que o uti li za vam em seus ce ri -
mo ni a is. E nós es ta mos, com pul si va men te, ne u ro ti ca -
men te, a todo mo men to, acen den do um ci gar ro. 

Então, o con se lho que dou àque les que que rem
de i xar de fu mar é se guir o meu exem plo. Fu man do
dois ou três ma ços de ci gar ro por dia, con se gui li -
vrar-me com ple ta men te do ví cio. Des de uma sex -
ta-feira de 1976 – mi nha mu lher sabe o dia – nun ca
mais fu mei ci gar ro al gum na mi nha vida. Na se gun -
da-feira se guin te, es ta va indo para a uni ver si da de e
mi nha es po sa me pe diu que fos se com ela fa zer
umas com pras no su per mer ca do. Qu an do a aju da va
a en cher o car ri nho, sen ti uma ton tu ra. Por que essa
ton tu ra? Por que, des de a sex ta-feira, eu es ta va oxi ge -
nan do de ma is o meu or ga nis mo, já que não es ta va fu -
man do. Eu sa bia que se fu mas se na que le mo men to a
mi nha ton tu ra iria pas sar, mas o meu ví cio es ta ria
pre sen te. Vol tei para casa e me de i tei. Apli quei em
mim uma au to-hipnose, para que a tran qüi li da de, a
pas si vi da de, a paz atu as sem so bre o meu im pul so, o
meu ví cio de fu mar sem pa rar. 

E de i xei de fu mar to man do café, para não fu mar
de po is do café, que é um mo men to em que o ca pe ta
aten ta, o di a bo está ali dan do-nos von ta de de fu mar.
De vez em quan do, eu pas sa va em um pub para to -
mar um copo da que la cer ve ja quen te da Ingla ter ra,
para não fu mar de po is da cer ve ja. Assim, se um dia
eu to mas se café ou cer ve ja, não ca i ria na ten ta ção e
não re tor na ria ao ví cio. É pre ci so de i xar de fu mar de -
po is do café e de po is da cer ve ja. E de ve-se re cor rer à
au to-hipnose, à se da ção.

Du ran te dois me ses sen ti uma dor hor ro ro sa na
bra ço e aqui do lado es quer do. E as pa la vras não sa -
íam. Eu era pro fes sor, ti nha que dar aula e as pa la vras 
não sa íam. A an gús tia era fan tás ti ca, e o tre mor nas
mãos me im pe di am até de ler e de es cre ver. 

Aque les que de i xam de fu mar brin can do, di zen -
do que não é um ví cio é por que, de acor do com o meu 

tio, eles não têm ca rá ter, não fu ma ram re al men te, não 
fo ram fiéis ao ci gar ro du ran te mu i to tem po, tal vez não
te nham nem tra ga do.

De modo que não po de ria fi car em si lên cio so -
bre este pro je to que veio do Exe cu ti vo, por que es ta ria
des res pe i tan do a me mó ria dos meus pa ren tes, he róis 
anô ni mos, fu zi la dos pelo ci gar ro, que i ma dos pelo ci -
gar ro e com o ci gar ro. É um dos pi o res ví ci os que a
hu ma ni da de de sen vol veu e é im pul si o na do, ob vi a -
men te, pela pro pa gan da e pela pu bli ci da de.

É pela cri se que ame a ça a in dús tria do fumo,
que ame a ça a in dús tria do ci gar ro, pe las pro i bi ções
de se fu mar em di ver sos re cin tos, é pela cri se que
ame a ça a in dús tria au to mo bi lís ti ca e tan tas ou tras
nes ta cri se do ca pi ta lis mo, que a pu bli ci da de hoje é o
se tor de ma i or vo lu me de in ves ti men tos no mun do.
Su pe rou até os se to res bé li co e es pa ci al em gas tos.
Os em pre sá ri os in di vi du a is, os co mer ci an tes re cor -
rem à pu bli ci da de na ten ta ti va de se li vrar da cri se, de
ven der mais, de am pli ar ou im pe dir a con tra ção do
mer ca do, do nú me ro de fre gue ses, do vo lu me de ven -
das e da re ce i ta.

Há, ago ra, esta lei que pro í be a pro pa gan da e a
pu bli ci da de pelo me nos em re la ção a este pro du to ta -
ná ti co, mor tal, le tal, des tru i dor que é o ci gar ro. 

De modo, que de se jo que a hu ma ni da de se li vre
tam bém des te ví cio ca pi ta lis ta, por que en tre os ín di os 
não era ví cio, era ri tu al. O fumo não ma ta va ín dio al -
gum. A ra i nha da Ingla ter ra, por exem plo, é uma das
gran des aci o nis tas tal vez da ma i or em pre sa de ci gar -
ro do mun do. E uma as cen den te da ra i nha quem co -
me çou a fu mar, há al guns sé cu los, e tor nou moda
essa des gra ça que é o ci gar ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela pa ciên cia.
Se por aca so V. Exª ti ver o há bi to de fu mar, de se jo
que de i xe de fa zê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Já de -
i xei de fu mar há mu i to tem po, Se na dor La u ro Cam -
pos. Con cor do ple na men te com V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB - RR. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro, an tes de
en trar nos dois te mas que vou tra tar nes ta ma nhã, re -
gis trar a im por tân cia do dis cur so do Se na dor La u ro
Cam pos e di zer tam bém que, como ele, não sou fu -
man te, o Se na dor Car los Wil son tam bém não é, por -
tan to, es ta mos hoje aqui num ple ná rio de não fu man -
tes, o que é um exem plo im por tan te para o res tan te
do País.
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Qu e ro fa zer dois re gis tros nes ta ma nhã, Sr. Pre -
si den te, que con si de ro im por tan tes. O pri me i ro de les
diz res pe i to à so le ni da de on tem re a li za da na Câ ma ra
dos De pu ta dos, no ple ná rio do Con gres so, so bre o
Dia do Apo sen ta do. Não usei da pa la vra na que la
opor tu ni da de, mas fiz ques tão de tra tar do tema hoje,
por en ten der que o apo sen ta do no Bra sil ain da está
dis tan te de re ce ber aqui lo que lhe é de di re i to, de re -
ce ber o res pe i to que o País lhe deve. 

Em ou tros pa í ses de sen vol vi dos, o apo sen ta do
ou o in di ví duo que che ga, como se cos tu ma di zer, na
ter ce i ra ida de, tem re ce bi do es pe ci al aten ção da área 
da sa ú de, do la zer e do tu ris mo, as sim como na área
pró pria da ati vi da de eco nô mi ca, re in se rin do-o nas ati -
vi da des que ge ram ren da. No Bra sil, in fe liz men te,
essa re a li da de não é ver da de i ra. O apo sen ta do no
Bra sil, hoje, re ce be uma apo sen ta do ria, na ma i o ria
das ve zes, ín fi ma, que não lhe dá con di ções de sus -
ten to. De po is, não há um aten di men to es pe cí fi co – in -
clu si ve no to can te ao for ne ci men to de me di ca men tos, 
como exis te em al guns pa í ses do mun do – para a ma -
nu ten ção de sua sa ú de. É bem ver da de que vale a
pena re gis trar o es for ço do Mi nis tro José Ser ra no to -
can te a im plan ta ção dos me di ca men tos ge né ri cos
para, den tro des sa po lí ti ca, aten der um seg men to im -
por tan te, que é o seg men to dos mais ido sos, dos apo -
sen ta dos. Mas, ti ran do esse es for ço, não há, na ver -
da de, uma po lí ti ca de re in ser ção do apo sen ta do na
ati vi da de eco nô mi ca ou em pro gra mas so ci a is es pe -
cí fi cos. 

Por tan to, ao re gis trar essa so le ni da de ocor ri da
na Câ ma ra dos De pu ta dos, que ro tam bém ape lar
para o Go ver no Fe de ral, prin ci pal men te para o Mi nis -
tro da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, no sen ti do de
que en ta bu lem pro gra mas e de fi nam po lí ti cas que
pos sam re for çar a ação do apo sen ta do na eco no mia
e na vida do País. Te mos hoje, por exem plo, pes so as
apo sen ta das aos 50, 55 anos, por tan to em con di ções 
de con tri bu ir com a ati vi da de eco nô mi ca, que, mu i tas
ve zes, são co lo ca das à mar gem do pro ces so pro du ti -
vo, de i xan do de dar a sua con tri bu i ção para o cres ci -
men to da nos sa ter ra.

O Sr. Car los Wil son (PPS – PE) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Antes de 
en trar no se gun do as sun to, con ce do um apar te, com
mu i to pra zer, ao Se na dor Car los Wil son.

O Sr. Car los Wil son (PPS – PE) – Qu e ro pa ra -
be ni zar V. Exª e me as so ci ar à ho me na gem que está
pres tan do hoje aos apo sen ta dos do nos so País. Tam -
bém acom pa nhei on tem, ra pi da men te, pela te le vi são, 

a ses são de ho me na gem aos apo sen ta dos que a Câ -
ma ra re a li zou. Pude sen tir o en tu si as mo e a pre sen ça
dos apo sen ta dos, o que sig ni fi ca que eles re co nhe -
cem que o Par la men to bra si le i ro é so li dá rio com a
ques tão dos apo sen ta dos no País. V. Exª toca com
mu i ta pro pri e da de na ques tão da es cas sez de aten di -
men to para os apo sen ta dos. O apo sen ta do em nos so
País ain da é tra ta do, in fe liz men te, de for ma bas tan te
de sa ten ci o sa por par te do Go ver no Fe de ral, dos go -
ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is. Hoje, o apo sen ta do,
que não mais cha ma mos de ter ce i ra ida de, mas de
boa ida de ou de me lhor ida de, po de ria es tar cur tin do
essa fase da vida com pro gra mas de la zer, com um
sa lá rio de cen te, mas, na ver da de, so fre mu i to a fal ta
de as sis tên cia. Mas, te nho cer te za, é con for ta dor
para eles ou vir o dis cur so de um jo vem Se na dor,
como o Se na dor Ro me ro Jucá, pres tan do-lhes uma
ho me na gem. Eu não po de ria de i xar de fa zer este
apar te e de me as so ci ar a to das as ho me na gens
pres ta das. Entre tan to, não po de mos fi car ape nas ne -
las. Pen so que é tem po de este Con gres so se po si ci o -
nar, vo tan do leis que efe ti va men te pos sam me lho rar
a si tu a ção do apo sen ta do em nos so País. Pa ra béns,
Se na dor Ro me ro Jucá!

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Agra de -
ço, Se na dor Car los Wil son, o apar te de V. Exª. Sem
dú vi da ne nhu ma, Se na dor Car los Wil son, como bem
dis se V. Exª, o apo sen ta do ou a pes soa ido sa, hoje
de no mi na da de me lhor ida de pelo me nos em al guns
pa í ses do mun do, pre ci sa re al men te ser re co nhe ci do
den tro des se as pec to tam bém em nos so País.

Para tan to, pre ten do, na pró xi ma Le gis la tu ra, na 
Co mis são de Assun tos So ci a is, tra tar mu i to da ques -
tão do apo sen ta do, in clu si ve pro pon do a cri a ção de
uma sub co mis são para le van tar toda a le gis la ção re -
fe ren te ao as sun to no Bra sil e ve ri fi car que tipo de
pro gra mas so ci a is po de mos fa zer para eles. Qu e ro,
des de já, con vo car V. Exª para dela fa zer par te, já que
é tão sen sí vel às ques tões so ci a is bra si le i ras, a fim de 
que pos sa mos tra tar des se tema na que la Co mis são.

O se gun do as sun to que que ria tra tar ra pi da -
men te, Sr. Pre si den te, é sim ples men te re gis trar a fir -
me za do Pre si den te Fer nan do Hen ri que e do Go ver -
no na ques tão da cri se do Ca na dá, que, usan do como 
bode ex pi a tó rio a ques tão da car ne bra si le i ra, na ver -
da de em bu te não só a ques tão da Embra er e da Bom -
bar di er, como se fala, mas a pró pria ques tão da cri a -
ção da Alca, em que o Ca na dá, os Esta dos Uni dos e o 
Mé xi co têm for ça do o Bra sil e a Argen ti na a ela ade ri -
rem.
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Qu e ro re gis trar a fir me za, como dis se, do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que, que on tem foi en fá ti co e
ca te gó ri co, es ta be le cen do in clu si ve um pra zo ao go -
ver no ca na den se para se co lo car e se ex pli car. Mais
do que isso, que ro re gis trar a po si ção do Mi nis tro da
Agri cul tu ra Pra ti ni de Mo ra es e do Con gres so Na ci o -
nal, por que on tem os Pre si den tes da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, Mi chel Te mer, e do Se na do Fe de ral, Anto nio
Car los Ma ga lhães, de fi ni ram uma co mi ti va de De pu -
ta dos e Se na do res que irão ao Ca na dá mar car a po si -
ção do Go ver no bra si le i ro. Os Se na do res es co lhi dos
fo ram Osmar Dias, Jo nas Pi nhe i ro, que tra tam es pe -
ci fi ca men te da ques tão agrí co la, e Iris Re zen de,
ex-Ministro da Agri cul tu ra. Esta Casa não po de ria es -
tar me lhor re pre sen ta da.

Com essa po si ção ado ta da pelo Go ver no bra si -
le i ro e o Con gres so Na ci o nal, te nho cer te za de que,
pri me i ro, esse as sun to será re ver ti do, de mons tran do
que o Bra sil agiu de for ma cor re ta e que o Ca na dá foi
pre ci pi ta do e ir res pon sá vel em fa zer uma acu sa ção
como aque la. Mais do que isso, o Bra sil está al ti vo e
di ta rá as nor mas e os tem pos ne ces sá ri os de qual -
quer apro xi ma ção do Mer co sul com a Alca.

Por tan to, que ro re gis trar esse po si ci o na men to,
a co ra gem e a fir me za do Go ver no bra si le i ro e do
Con gres so Na ci o nal e afir mar que es ta re mos vi gi lan -
tes e não de i xa re mos acon te cer fa tos como es ses
que de ne gri ram o País e ca u sa ram pre ju í zos enor -
mes não só aos pro du to res de car ne do Bra sil, mas à
ima gem de ex por ta dor do Bra sil pe ran te to dos.

O Sr. Car los Wil son (PPS – PE) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Car los Wil son (PPS – PE) – Estou apar -
te an do pela se gun da vez o dis cur so de V. Exª, por -
que, na ver da de, abor da dois te mas mu i to im por tan -
tes: a ques tão dos apo sen ta dos, no iní cio do seu dis -
cur so, e ago ra a cri se Bra sil-Canadá no que se re fe re
à ex por ta ção de car ne. Enten do e re co nhe ço a po si -
ção fir me ado ta da pelo Go ver no do Bra sil, es pe ci al -
men te do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, on tem,
quan do dis se que guer ra é guer ra e que está pron to
para en fren tar essa si tu a ção com mu i ta al ti vez. Ago -
ra, não en ten do, pois, na ver da de, o Ca na dá tem um
su pe rá vit no que se re fe re a ex por ta ções. O Ca na dá
ven de mais ao Bra sil do que o in ver so, ou seja, exis te
um su pe rá vit de mais de US$500 mi lhões a fa vor do
Ca na dá. Então, a po si ção fir me que de ve ria ser ado -
ta da, Pre si den te Ade mir Andra de, se ria no sen ti do do
Bra sil sus pen der ime di a ta men te to das as im por ta -

ções não pri o ri tá ri as. Há im por ta ções ri dí cu las. Não
pos so ad mi tir que um País gran de e agrí co la, como o
nos so, im por te pato do Ca na dá. Tem pato ca na den se
aqui no nos so País. São pro du tos su pér flu os, que não 
pos su em a me nor ne ces si da de, mas o Bra sil os im -
por ta. É pre ci so tam bém que o povo bra si le i ro te nha a 
cons ciên cia de va lo ri zar mais os nos sos pro du tos. A
di fe ren ça atu al da nos sa ba lan ça co mer ci al se ria a
gran de res pos ta do Go ver no bra si le i ro ao Ca na dá.
Asso cio-me ao seu dis cur so, por que con si de ro que o
Con gres so Na ci o nal mos trou aqui, com mu i ta fir me -
za, a sua par ti ci pa ção. Há cin co ou seis dias, o as sun -
to da vaca lou ca to mou con ta pra ti ca men te de qua se
to dos os dis cur sos da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral. Em uma boa hora, os Pre si den tes
Anto nio Car los Ma ga lhães e Mi chel Te mer re sol ve -
ram cons ti tu ir essa co mis são para nos re pre sen tar no 
Ca na dá nes sa mesa de ne go ci a ção. Foi tam bém des -
ta ca da por V. Exª a re pre sen ta ti vi da de dos nos sos co -
le gas de sig na dos, Se na dor Iris Re zen de, ex-Ministro
da Agri cul tu ra, e dois ou tros Se na do res, Osmar Dias
e Jo nas Pi nhe i ro, que são es tu di o sos do as sun to e fo -
ram Se cre tá ri os de Agri cul tu ra nos seus Esta dos.
Por tan to, hoje, o Bra sil está mos tran do um im por tan te 
sen ti men to de união em de fe sa das ca u sas de in te -
res se do nos so País. Mais uma vez, pa ra be ni zo V. Exª 
pela opor tu ni da de das co lo ca ções e dos dis cur sos
que têm sido fe i tos em de fe sa do nos so País.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Agra de -
ço ao Se na dor Car los Wil son o apar te. 

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, re gis tro a po si ção
fir me ado ta da pelo Go ver no bra si le i ro. Sem que rer fa -
zer tro ca di lho, Se na dor Car los Wil son, que ro di zer
que o Bra sil não pode ”pa gar este pato“; quem deve
fa zê-lo é o Ca na dá. Por tan to, o Go ver no bra si le i ro to -
mou as me di das ca bí ve is. Ontem, o Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções, Pi men ta da Ve i ga, cha man do em pre sas
ca na den ses in te res sa das no se tor das co mu ni ca ções 
no Bra sil, avi sou que o Go ver no bra si le i ro não ace i ta -
rá qual quer tipo de re ta li a ção do go ver no ou de em -
pre sas ca na den ses nes sa ques tão das ex por ta ções
bra si le i ras. 

Como bem fri sou V. Exª, o Ca na dá hoje tem su -
pe rá vit na sua ba lan ça. Por tan to, nes sa guer ra, quem
tem o que per der é o Ca na dá. Não obs tan te, isso tal -
vez seja um avi so para mos trar que te mos que subs ti -
tu ir as nos sas ex por ta ções e ter uma po lí ti ca de pro -
du zir aqui o que pre ci sa mos, a fim de evi tar que a ba -
lan ça co mer ci al bra si le i ra fi que de fi ci tá ria da for ma
como se en con tra hoje, o que tal vez seja o gran de
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óbi ce na po lí ti ca eco nô mi ca do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so. 

Te nho, por tan to, a sa tis fa ção de fa zer esse re -
gis tro da po si ção to ma da pelo Se nhor Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so e, tam bém, pe los Pre si -
den tes Anto nio Car los Ma ga lhães e Mi chel Te mer,
que de ram, as sim, uma de mons tra ção de que o Con -
gres so bra si le i ro está al ti vo e ati vo na de fe sa dos in te -
res ses do País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – So bre

a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 17/01

Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
DD. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta -
do Dr. Be ne di to Dias, como ti tu lar e o De pu ta do José
Li nha res, como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri -
or men te in di ca dos, para in te gra rem a Co mis são
Espe ci al des ti na da a pro fe rir pa re cer à Me di da Pro vi -
só ria nº 2.138-3, de 26 de ja ne i ro de 2001, que ”De fi -
ne nor mas de re gu la ção para o se tor de me di ca men -
tos, ins ti tui a Fór mu la Pa ra mé tri ca de Re a jus te de
Pre ços de Me di ca men tos – FPR, cria a Câ ma ra de
Me di ca men tos e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – So bre
a mesa, re que ri me no que será lido pelo Sr. 1] Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 12, DE 2001

Re que i ro, na for ma re gi men tal, seja en ca mi nha -
do ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da
De fe sa, o se guin te pe di do de in for ma ções:

Se exis te, na exe cu ção do con tra to para im plan -
ta ção do Si vam, a car go da em pre sa Rayt he on, for ne -
ci men to de equi pa men tos, ma te ri a is ou a pres ta ção
de ser vi ços de qual quer na tu re za pela em pre sa Bom -

bar di er Inc., do Ca na dá, ou qual quer das suas sub si -
diá ri as, seja no pró prio Ca na dá, seja em qual quer ou -
tro país, no me a da men te as se guin tes, sem pre ju í zo
de qual quer ou tra: Bom bar di er Inter na ci o nal, Bom -
bar di er Cre dit Ltd. (Ca na dá), Bom bar di er Cre dit Inc.
(Esta dos Uni dos), Bom bar di er-Wien Schi e nen fahr ze -
u ge AG, (Áus tria), Bom bar di er-Rotax GmbH (Ale ma -
nha/Áus tria), Ca na da ir (Ca na dá), Short Brot hers plc,
(Irlan da do Nor te), Le ar jet Inc. e Le ar jet Cor po ra ti on
(Esta dos Uni dos), Be ech craft Corp. (Esta dos Uni -
dos), Pro cor Engi ne e ring Ltd ou Bom bar di er Pro ra il
Ltd. (Re i no Uni do), de Ha vil land e de Ha vil land Inc.
(Ca na dá), Inter na ti o nal Na cel les Systems EEIG (aí
in clu í da a Hu rel Du bo is, da Fran ça), Shorts Mis si le
Systems, Bu si ness Jet So lu ti ons (Bom bar di er e AMR
Combs dos Esta dos Uni dos), Flex jet Pro gram, Bom -
bar di er Ser vi ces, Inno tech Avi a ti on Inc. (Do val, Ca na -
dá), Skyjet. com.

Jus ti fi ca ção

O Go ver no bra si le i ro exe cu ta, na ama zô nia, o
pro je to do Si vam, es tra té gi co para a se gu ran ça do
país, para o com ba te ao trá fi co de dro gas e para a
pre ser va ção da so be ra nia na ci o nal em toda aque la
re gião.

O pro je to en vol ve a apli ca ção de bi lhões de dó -
la res, ten do sido con tra ta da a Rayt he on para a sua
exe cu ção.

A Rayt he on man tém, em vá ri as par tes do mun -
do, es tre i tas re la ções de ne gó cio com a Bom bar di er,
sen do in cer to se exis te ou não par ti ci pa ção aci o ná ria
im por tan te de uma em pre sa no ca pi tal da ou tra.

Exem plo des sa as so ci a ção de in te res ses é o pro -
je to Astor (Air bor ne Stan doff Ra dar), que é o sis te ma de 
vi gi lân cia aé rea do Mi nis té rio da De fe sa do Re i no Uni -
do, que pre ten de ob ter ima gens do solo dia e no i te, em
qua is quer con di ções at mos fé ri cas, e que foi con tra ta do
a um cus to es ti ma do de US$ 1 bi lhão e 200 mi lhões de
dó la res nor te-americanos, e que será exe cu ta do pela
Rayt he on Systems Li mi ted (RSL), con jun ta men te com
a Bom bar di er-Shorts, Mar co ni, Mo to ro la, Rayt he on
Systems Com pany e Ultra and Cu bic. Além de ou tros
for ne ci men tos em ma te ri a is e ser vi ços, o Astor vai ad -
qui rir dos for ne ce do res con tra ta dos ae ro na ves Bom bar -
di er Ae ros pa ce Glo bal Express.

Hoje, são am pla men te co nhe ci das as di fi cul da -
des de re la ci o na men to en tre o Bra sil e o Ca na dá, que
de gra da ram se ve ra men te os pa drões de con fi an ça
do nos so país em re la ção ao Ca na dá, ori un das da
con du ta do go ver no ca na den se, que re sol veu le var às 
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úl ti mas con se qüên ci as a sua de ci são de pro te ger a
qual quer cus to a em pre sa Bom bar di er.

Ha ven do no mun do, como há, for ne ce do res al -
ter na ti vos para qua is quer dos equi pa men tos e ser vi -
ços even tu al men te pro du zi dos pela Bom bar di er ou
pe las suas sub si diá ri as e as so ci a das, é na tu ral que
não in te res se ao Bra sil con tri bu ir, mes mo mí ni ma -
men te, para for ta le cer a um gru po em pre sa ri al que,
no pro pó si to de pre ju di car o Bra sil, não tem ob ser va -
do qual quer li mi te e, mu i to me nos, de le gar-lhe qual -
quer con fi an ça em as sun tos que di gam res pe i to à
nos sa se gu ran ça.

Bra sí lia, 9 de fe ve re i ro de 2001. – Se na dor Ge -
ral do Melo.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Anda de) – O re -
que ri men to lido será des pa cha do à Mesa, nos ter mos 
re gi men ta is. Não há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Ro meu Tuma e Edu ar do Si -
que i ra Cam pos en vi a ram dis cur sos à Mesa para se -
rem pu bli ca dos, 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. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, nem a con ju ga ção de
380 even tos fes ti vos re a li za dos com par ti ci pa ção do
po der pú bli co foi su fi ci en te para ex pan dir a to dos os
re can tos da ci da de de São Pa u lo a fes ta co me mo ra ti -
va de seu ani ver sá rio, dia 25 úl ti mo. Pu de ra! Pos sui
ela 1.509 qui lô me tros qua dra dos de edi fi ca ções re -
cor ta dos por de zes se is mil qui lô me tros de vias pú bli -
cas, onde vi vem e tra ba lham dez mi lhões e qua tro -
cen tos mil bra si le i ros, de po is que 447 anos de fe i tos
his tó ri cos a trans for ma ram numa das três ma i o res
me tró po les do mun do. Da mes ma for ma, nem os ca -
der nos es pe ci a is pu bli ca dos pe los prin ci pa is ór gãos
da im pren sa diá ria lo cal e as ex ten sas re por ta gens de 
rá dio e TV bas ta ram para mos trar a saga da ci da de e
sua gen te, tan tos e tão gran des são os pro ble mas que 
en fren tam.

Mas, dia 25, os pa u lis ta nos pro cu ra ram es que -
cer es ses pro ble mas para se de di ca rem ao que mais
gos tam: de mons trar seu amor e seu or gu lho por São
Pa u lo. E re pe ti ram, as sim, a co me mo ra ção da data
que, em 1554, foi mar ca da pela ina u gu ra ção do co lé -
gio de São Pa u lo de Pi ra ti nin ga. Des ta vez, a mis sa
so le ne ce le bra da por Sua Emi nên cia Re ve ren dís si -
ma, Dom Cláu dio Hum mes, Arce bis po de São Pa u lo,
no Par que de Expo si ções do Anhem bi, teve a par ti ci -
pa ção de duas mil pes so as, en tre elas S. Exªs, o Go -
ver na dor em exer cí cio, Dr. Ge ral do Alckmin, e a Pre -
fe i ta Mar ta Su plicy. Sen ti, como to dos os pre sen tes, a

tris te za mo ti va da pela au sên cia do ilus tre Go ver na dor 
Má rio Co vas e, com eles, orei pela re cu pe ra ção des -
se no tá vel ho mem pú bli co e ami go, que mes mo atin -
gi do por gra ve en fer mi da de, con ti nua mos tran do sua
for ça in te ri or, seu ca rá ter ad mi rá vel e seu amor à ca u -
sa pú bli ca.

No ba ir ro da Bela Vis ta, mais co nhe ci do por Be -
xi ga e que fica na re gião cen tral da ci da de, como
acon te ce des de 1985, qua tro se gun dos bas ta ram
para que cer ca de mil pes so as des sem su mi ço num
bolo de 222 me tros e 60 cen tí me tros de com pri men to. 
Um bolo que con su miu, em oito dias de tra ba lho, três
mil qui los de fa ri nha, cin qüen ta qui los de fer men to,
750 qui los de açú car e 14.500 ovos. 

Des de a ma dru ga da an te ri or, no Par que de
Água Bran ca, o Mo vi men to Upa re a li za va uma vi gí lia
pela paz, com fes ti val fol cló ri co, gin ca nas e ati vi da des 
ar tís ti cas. Às 8h30, no Par que Ibi ra pu e ra, dis pu tou-se 
o 4.º Tro féu da Ci da de de São Pa u lo, uma mi ni ma ra -
to na de 10 qui lô me tros, com a par ti ci pa ção de qua tro
mil cor re do res. Em ou tros lo ca is, ha via ex po si ções de
obras de arte e li vros, ”shows“ com ar tis tas po pu la res
e es pe tá cu los de te a tro. No Me mo ri al do Imi gran te, o
3.º Encon tro de Au to mó ve is Anti gos re u niu re lí qui as
le va das por co le ci o na do res e, em se gui da, foi re a li za -
da a 2.ª Cor ri da Ma lu ca, com pi lo tos e co-pilotos em
rou pas de épo ca, per cor ren do 28 qui lô me tros de ruas 
e ave ni das da ci da de. Enquan to isso, 150 mil pes so as 
as sis ti am ao ”show“ de Ro ber to Car los em ho me na -
gem à ci da de, tam bém no Ibi ra pu e ra. Entre os fãs,
nos so in sig ne co le ga, Se na dor Edu ar do Su plicy, e
sua ilus tre es po sa, a Pre fe i ta pa u lis ta na, ao lado da
apre sen ta do ra de TV Hebe Ca mar go. 

Na vés pe ra, fo ram ace sos os 44 lam piões a gás
res ta u ra dos no en tor no do Pá tio do Co lé gio, que re -
cu pe rou ares do iní cio do sé cu lo pas sa do. O ca ri nho
pa u lis ta no por essa pra ça pú bli ca de cor re do fato de,
ao che gar de São Vi cen te, há 447 anos, o Pa dre Ma -
no el de Pa i va, je su í ta como José de Anchi e ta e Ma no -
el da Nó bre ga, tam bém pre sen tes, ter ali ce le bra do a
mis sa de ina u gu ra ção da Casa des sa Ordem re li gi o -
sa. Uma Casa de po is trans for ma da em Co lé gio e que
o be a to, pro fes sor, ca te quis ta, po e ta, lin güis ta, te a tró -
lo go, mé di co, pre ga dor, con fes sor, pro vin ci al, di plo -
ma ta e fun da dor de ci da des, Pa dre José de Anchi e ta,
trans for mou em pólo ir ra di a dor da pa u li céia. Uma tos -
ca casa de ta i pa que ma te ri a li zou o so pro de vida
dado a mi nha que ri da São Pa u lo de Pi ra ti nin ga, de
onde par ti ram in dô mi tas Ban de i ras para der ru bar as
im po si ções do Tra ta do de Tor de si lhas, des bra van do
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rios, ser ras e ma tas até nos le gar este País por ten to -
so e belo.

São Pa u lo deve sua pu jan ça eco nô mi ca às su -
ces si vas le vas de imi gran tes que a es co lhe ram para
tra ba lhar e cons ti tu ir fa mí lia. Nela en con tra mos gen te
vin da de qua se to dos os can tos da Ter ra, as sim como
de qua se to dos os Esta dos bra si le i ros. Sur ge ago ra
um as pec to inu si ta do: a re gião me tro po li ta na está
cada vez mais ba i a na. Se gun do a Pes qui sa Na ci o nal
por Amos tra gem de Do mi cí lio (PNAD), do Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE, fe i ta de
1992 a 1999, o nú me ro de ba i a nos que mo ram na re -
gião cres ceu cer ca de vin te por cen to, ou seja, du zen -
tos mil pes so as. No mes mo pe río do, a po pu la ção nas -
ci da no Esta do de São Pa u lo cres ceu doze por cen to.
Pelo mes mo le van ta men to, pu bli ca do pela Fo lha de
S. Pa u lo, ve ri fi ca-se de crés ci mo sig ni fi ca ti vo na par ti -
ci pa ção mi ne i ra na mi gra ção para aque la re gião me -
tro po li ta na. O nú me ro de ha bi tan tes nas ci dos em Mi -
nas Ge ra is caiu de zes se te por cen to. Em 1992, os mi -
ne i ros re pre sen ta vam o ma i or gru po de mi gran tes,
com um mi lhão e se is cen tos mil mo ra do res. Em 1999, 
eram 938 mil. 

Ain da se gun do o Da ta fo lha, 45 por cen to dos ha -
bi tan tes da ca pi tal pa u lis ta nela nas ce ram, en quan to
onze por cen to são na tu ra is da Ba hia, sete por cen to vi -
e ram de Mi nas e seis por cen to são per nam bu ca nos.

A ci da de en tra no Ter ce i ro Mi lê nio com nú me ros 
e pro ble mas à al tu ra de suas di men sões. Por exem -
plo, o trân si to caó ti co im põe-lhe qua se di a ri a men te
con ges ti o na men tos de mais de cem qui lô me tros, no
es pa ço dis pu ta do por uma fro ta de cin co mi lhões de
ve í cu los, en tre eles mais de dez mil ôni bus e 33 mil tá -
xis. Uma es pe ran ça de me lho ria está na ina u gu ra ção, 
ain da este ano, do pri me i ro tre cho do Ro do a nel, li -
gan do cin co ro do vi as; ou tra, na ex pan são do Me trô.

Dez mil to ne la das de ali men tos fres cos são co -
mer ci a li za dos por dia em mil su per mer ca dos, 950 fe i -
ras li vres e 25 sa co lões. Cal cu la-se que, só nas fe i ras, 
per dem-se 1.032 to ne la das de ali men tos, no mes mo
pe río do.

Embo ra em vias de trans for mar-se em cen tro
pres ta dor de ser vi ços, a ca pi tal pa u lis ta ain da pos sui
27.382 in dús tri as, além de 71.254 es ta be le ci men tos
co mer ci a is. Os de ser vi ços so mam 89.191. Dis põe
tam bém de cin qüen ta ”shop pings cen ters“, 63 te a -
tros, 197 ci ne mas, 33 bi bli o te cas e 29 mu se us.

No re ver so, en con tra mos 612 fa ve las, se gun do
o IBGE, ou 1.905, se gun do a Pre fe i tu ra. E 8.706 mo -
ra do res de rua, 64 por cen to dos qua is vin dos de ou -
tros Esta dos, de acor do com o cen so re a li za do pela

Fipe – Fun da ção Insti tu to de Pes qui sas Eco nô mi cas,
no ano pas sa do.

Mas, sem dú vi da, o pro ble ma que mais afli ge os
pa u lis ta nos é a in se gu ran ça, a vi o lên cia que cam pe ia
por to dos os ba ir ros. Tan to que, se gun do o Da ta fo lha,
de ze no ve por cen to dos mo ra do res da ri am, se pu des -
sem, mais se gu ran ça como pre sen te de ani ver sá rio à
ci da de. O item ”mais tra ba lho e em pre go“, tam bém
como hi po té ti co pre sen te, fi cou em se gun do lu gar,
com dez por cen to dos en tre vis ta dos.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, sei da
pre o cu pa ção ge ral des ta Casa com as ques tões que
an gus ti am a po pu la ção or de i ra e tra ba lha do ra de mi -
nha ci da de na tal, mes mo por que, de vi do às pró pri as
ca rac te rís ti cas his tó ri cas, é ela a ma i or vi tri na, a ma i -
or amos tra gem do que se pas sa em nos so País. Mas,
tam bém por ca u sa des sas ca rac te rís ti cas, cre io fir -
me men te con ti nu a rem pre sen tes to das as con di ções
de ín do le e de ter mi na ção ne ces sá ri as a São Pa u lo
para con ti nu ar no rumo de pro gres so e gran di o si da de 
que es co lheu há 447 anos.

Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o fla ge lo do 
de sem pre go é um es pec tro que ator men ta uma par ce la 
sig ni fi ca ti va dos tra ba lha do res bra si le i ros, mas, no con -
tin gen te dos obre i ros em ina ti vi da de for ça da, os que se
en con tram em pior si tu a ção, ine qui vo ca men te, são os
de sem pre ga dos sem qua li fi ca ção.

Cons ci en te des sa dura re a li da de, o Go ver no do
Esta do do To can tins in ves ti rá, até o fi nal des te exer cí -
cio, na edu ca ção pro fis si o nal e na qua li fi ca ção de
mão-de-obra.

De fato, se rão apli ca dos um mi lhão e meio de
re a is na edu ca ção e qua li fi ca ção pro fis si o nal de quin -
ze mil tra ba lha do res, em cen to e vin te e dois mu ni cí pi -
os to can ti nen ses. Se rão con tem pla dos os se to res da
ad mi nis tra ção pú bli ca, do co mér cio, da agro pe cuá ria, 
da edu ca ção, da in dús tria, dos ser vi ços, do trans por -
te e do tu ris mo. Os re cur sos para esse fe i to são ori gi -
ná ri os do FAT – Fun do de Apo io ao Tra ba lha dor, exis -
tin do con tra par ti da de vin te por cen to por par te do
Esta do.

Te mos co nhe ci men to de que o Se cre tá rio do
Tra ba lho e Ação So ci al do To can tins, Ho me ro Sil va
Bar re to, fará um acom pa nha men to ri go ro so da apli -
ca ção dos re cur sos em ques tão, a fim de que seja as -
se gu ra do ao tra ba lha dor, pos si bi li da de de ma i or
aces so ao mer ca do de tra ba lho, dan do-lhe con di ções 
de ge rar ou ele var seus ren di men tos.
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Em as sim sen do, ao con trá rio do que tem ocor ri -
do em al gu mas Uni da des da Fe de ra ção, no To can -
tins, os re cur sos do FAT – Fun do de Apo io ao Tra ba -
lha dor vêm sen do exem plar men te ge ri dos en se jan do
ao tra ba lha dor con di ções de edu ca ção e qua li fi ca ção
pro fis si o nal, sem o que es ta rão fe cha das as por tas
que per mi tem aces so ao em pre go.

Fa zen do esse bre ve re gis tro, de se ja mos nos
con gra tu lar com o Go ver no do Esta do do To can tins

por essa im por tan te ini ci a ti va que be ne fi ci a rá quin ze
mil tra ba lha do res.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.
(Le van ta-se a ses são às 11 ho ras e 42 

mi nu tos.)
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Ata da 7ª Ses são Não De li be ra ti va,
em 12 de Fe ve re i ro de 2001

4ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Anto nio Car los Ma ga lhães, Ge ral do Melo e Car los Pa tro cí nio

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Ha -
ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Há
ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Lú cio
Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tive opor tu ni -
da de de hoje, pela ma nhã, com pa re cer a uma so le ni -
da de em Águas Lin das, mu ni cí pio pró xi mo a Bra sí lia,
no Esta do de Go iás, oca sião em que o Pre si den te da
Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so, e o Mi nis tro
Pa u lo Re na to Sou za anun ci a ram, abrin do sim bo li ca -
men te o ano es co lar, a re vi são do Pro gra ma de Ren -
da Mí ni ma vin cu la do à edu ca ção. 

Como se sabe, fui o au tor do subs ti tu ti vo do pro -
je to de lei au to ri za ti vo que fi ze mos aqui no Con gres so 
Na ci o nal, com o qual o Pre si den te da Re pú bli ca con -
cor dou, que per mi tiu im plan tar o Pro gra ma de Ren da
Mí ni ma vin cu la do à edu ca ção. O Go ver no dá um re -
cur so em di nhe i ro às fa mí li as mi se rá ve is para que
man te nham seu fi lho na es co la, com ba ten do si mul ta -
ne a men te o tra ba lho in fan til e edu can do, al fa be ti zan -
do e dan do ins tru ção a es sas cri an ças. 

Ago ra o pro gra ma ga nha rá uma di men são nova
com os re cur sos pre vis tos no Orça men to, de cor ren -
tes do Fun do de Com ba te à Po bre za, tam bém de ini -
ci a ti va do Con gres so Na ci o nal. Fui au tor do subs ti tu ti -
vo e Re la tor, a par tir de su ges tões for ma li za das de
um pro je to de emen da à Cons ti tu i ção do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães e da Co mis são Mis ta de
Com ba te à Po bre za, que con tou com o apo io do Po -
der Exe cu ti vo e já foi pro mul ga da em fins do ano pas -
sa do a Emen da Cons ti tu ci o nal. Res ta-nos ago ra ela -
bo rar a lei que re gu la men ta rá esse dis po si ti vo da
Cons ti tu i ção. Apro xi ma da men te 9 mi lhões de cri an -
ças vão se be ne fi ci ar em todo o Bra sil des se pro gra -
ma. A ex pec ta ti va é de uma des pe sa da or dem de
R$1,3 bi lhões. É jus ta men te um vi go ro so es for ço do

Go ver no para o com ba te à po bre za e para me lho rar o
ní vel de edu ca ção das nos sas cri an ças, prin ci pal -
men te das po bres.

Como o Pre si den te fez ques tão de des ta car, era 
um pro gra ma para de i xar bem cla ro o in te res se do
Go ver no em apo i ar os pro gra mas de com ba te à po -
bre za no Bra sil. Te mos pro ble mas, e gra ves, mas o
Go ver no não está pa ra do, e sim mo vi men tan do-se;
ele tem pro pos tas e, efe ti va men te, es ta rá re a li zan do
ações vol ta das para esse se gui men to da nos sa po pu -
la ção.

Foi na oca sião tam bém pres ta da uma ho me na -
gem, na pes soa da vi ú va do ex-Prefeito de Cam pi nas
e ex-Deputado Fe de ral José Ro ber to Ma ga lhães Te i -
xe i ra, o Gra ma, e, como sa bem, esse pro gra ma co -
me çou em Cam pi nas. Ele foi a pri me i ra au to ri da de
bra si le i ra a de sen vol ver um pro gra ma de ren da mí ni -
ma vin cu la do à edu ca ção.

O Cor re io Bra zi li en se de hoje pu bli ca um am -
plo ma te ri al a esse res pe i to e, na Uni ver si da de de
Bra sí lia, o tema foi dis cu ti do. O ex-Governador Cris to -
vam Bu ar que foi o exe cu tor de um gran de pro gra ma
em Bra sí lia. Mu i tos ou tros Pre fe i tos e Go ver na do res o 
es tão co lo can do em prá ti ca. Po rém, cro no lo gi ca men -
te, para ser mos co e ren tes com a his tó ria sem bus car -
mos o pa dri nho da idéia – não é essa a ques tão, mas,
sim, fa zer-se um vi go ro so e gran de pro gra ma de com -
ba te à po bre za, vin cu lan do o re pas se de di nhe i ro
para as fa mí li as po bres que co lo ca rem suas cri an ças
na es co la –, o Pre fe i to Ma ga lhães Te i xe i ra, de Cam pi -
nas, foi o pri me i ro a im plan tar um pro gra ma de ren da
mí ni ma vin cu la do à edu ca ção. Fa le ci do, sen ti mo-nos
ain da mais à von ta de para fa zer mos essa re fe rên cia a 
ele, que foi um sím bo lo, uma fi gu ra de des ta que do
nos so Par ti do, o PSDB.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Con ce do, com gran de pra zer, o apar te ao Se na dor
Tas so Ro sa do.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, as so cio-me ao dis cur so que V. Exª
faz com tan ta pro pri e da de, tra zen do-nos no tí cia tão
boa e al vis sa re i ra para esta Casa. Ao mes mo tem po,
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res sal to a per so na li da de do gran de Esta dis ta Fer nan -
do Hen ri que Car do so, que sabe que este País só será 
gran de re al men te se con se guir mos edu car nos sa ju -
ven tu de. Sua Exce lên cia pro cu ra in ves tir na qui lo que
de mais di fí cil e utó pi co po de ria pa re cer para esta Na -
ção: os mais po bres ten do di re i to à edu ca ção. No bre
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, acres cen to mais um pon to
ao seu bri lhan te pro nun ci a men to: além de edu car
nos sas cri an ças, tam bém es ta re mos, nes ta opor tu ni -
da de, cri an do no vos em pre gos, pois, à me di da que
co lo ca mos as cri an ças e os jo vens no seu ver da de i ro
lu gar, que é a es co la, es ta re mos abrin do es pa ço para
a cri a ção e ge ra ção de no vos em pre gos. Era o que ti -
nha di zer, Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Mu i to obriga do, Se na dor Tas so Ro sa do. Fico mu i to
fe liz com o apar te de V. Exª, por que V. Exª vem de um
Esta do pe que no, mo des to, po bre, ain da que va lo ro -
so, com um povo mu i to tra ba lha dor, o gran de Esta do
do Rio Gran de do Nor te. 

Lá, como no meu Esta do, esse pro gra ma, em
re la ção ao que foi im plan ta do até ago ra, tem uma re -
per cus são enor me, por que R$15,00 para uma fa mí lia
pode pa re cer um va lor ri dí cu lo – e é –, mas o ní vel de
po bre za é tão gran de no in te ri or dos nos sos Esta dos
– eu falo pelo Ce a rá – que isso tem uma re per cus são
enor me na fa mí lia.

Eu con ver sa va re cen te men te com a res pon sá -
vel pela exe cu ção des se pro gra ma no Bra sil, e ela me
di zia que, em al guns ca sos, o úni co ren di men to cer to,
ga ran ti do, re gu lar que a fa mí lia tem é o do pro gra ma.
Isso mos tra como nos so povo está ca ren te, Se na dor
Ra mez Te bet.

O pro gra ma lan ça do hoje pelo Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que atin gi rá qual quer Esta do, qual quer
Mu ni cí pio, por que os po bres es tão em to dos os lu ga -
res. Na rica São Pa u lo, há mi se rá ve is. No gran de
Mato Gros so do Sul, em Cam po Gran de, uma das ci -
da des mais pu jan tes do Bra sil, há po bres, há mi se rá -
ve is. Ani ma-nos ver que o Go ver no não é in sen sí vel,
que o Go ver no não está des li ga do nem di vor ci a do da
dura re a li da de. Di a ri a men te, se ja mos Se na do res da
base go ver nis ta ou não, fa la mos so bre isso, tra zen do
aqui a nos sa voz para cla mar por pro vi dên ci as nes se
se tor. Então, te mos de sa u dar a im plan ta ção de um
pro gra ma des se tipo. 

Con vém res sal tar que as duas ini ci a ti vas são
ori un das do Con gres so. O Pro gra ma de Ren da Mí ni -
ma vin cu la do à Edu ca ção foi ini ci a ti va dos De pu ta dos 
e de al guns Se na do res. A pro pó si to, eu fui o Re la tor
da ma té ria e fiz o subs ti tu ti vo fi nal. Como o pro je to era 

au to ri za ti vo, o Pre si den te da Re pú bli ca po de ria tê-lo
ve ta do, pois não te mos o po der de cri ar des pe sa. No
en tan to, o Pre si den te o san ci o nou. Já que os re cur -
sos eram mu i to li mi ta dos, ti ve mos de ela bo rar um pro -
je to com os pés no chão. O pro gra ma teve iní cio e
está sen do um su ces so. 

De onde vem o di nhe i ro para con tem plar nove
mi lhões de cri an ças no Bra sil in te i ro? Do Fun do de
Com ba te à Po bre za, de ini ci a ti va do Se na do Fe de ral,
mais pre ci sa men te do Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal na Co mis -
são Mis ta de Com ba te à Po bre za, cujo Re la tor fui eu,
que ela bo rei um subs ti tu ti vo pe no sa men te ne go ci a do 
até ob ter o apo io das au to ri da des da área eco nô mi ca
do Go ver no. Apro va da no Se na do, a pro pos ta foi
man ti da pela Câ ma ra dos De pu ta dos. A emen da
cons ti tu ci o nal foi pro mul ga da, sal vo en ga no, em de -
zem bro. Ago ra, va mos ela bo rar a lei re gu la men tan do
a emen da. Mas, o Orça men to já des ti nou R$1,5 bi -
lhão para Pro gra ma de Ren da Mí ni ma vin cu la do à
Edu ca ção. Por tan to, o di nhe i ro exis te e virá des sa
fon te.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Lú cio Alcân ta ra?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço, com mu i ta sa tis fa ção, o apar te de V. Exª.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, que ro pres tar meu tes te mu nho de que
re al men te, como V. Exª aca ba de afir mar, o Con gres -
so, mu i to cri ti ca do, tem tra ba lha do. É pena que, às ve -
zes, a nos sa im pren sa não mos tre tra ba lhos des sa
en ver ga du ra. Eu vim do seu Esta do e que ro pres -
tar-lhe uma ho me na gem, por que V. Exª tem sido, nes -
ta Casa, uma das vo zes mais elo qüen tes no com ba te
à mi sé ria, no com ba te à fome, na de fe sa da me lho ria
da qua li da de de vida da nos sa po pu la ção. Ao re la tar o 
pro je to a que aca bou de se re fe rir, V. Exª – e ti ve mos
opor tu ni da de de tro car idéi as – pre ten deu que o pro -
je to fos se viá vel. Di zia-se, na épo ca, que não adi an ta -
va apro var um pro je to da que la na tu re za por que não
ha ve ria re cur sos para com ba ter a po bre za no Bra sil.
E nós res pon día mos: como não há di nhe i ro para com -
ba ter a po bre za, a mi sé ria, como não há di nhe i ro para 
di mi nu ir o nú me ro de ex clu í dos se há di nhe i ro para
ou tras co i sas? Fi cá va mos a in da gar. E V. Exª re la tou
com mes tria o pro je to de lei que está sur tin do efe i tos
e que está, nes te mo men to, na tri bu na a fes te jar aqui -
lo que não pre ci sa ser fes te ja do, por que é obri ga ção
nos sa. V. Exª ape nas está dan do co nhe ci men to de
des ti na ção de re cur sos do Go ver no Fe de ral para
com ba ter as de si gual da des so ci a is, a mi sé ria e a

00584   Ter ça-feira  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fe ve re i ro  de  2001

    293JAN/FEV 2001 ANAIS DO SENADO NACIONAL 



fome no Bra sil. Essa deve ser a nos sa tô ni ca. La men -
to que não se pro pa le tan to isso. Mu i to ao con trá rio, a
mí dia está che ia de ata ques pes so a is e pu bli ca ma ze -
las do Con gres so Na ci o nal, quan do, em ver da de, o
Con gres so Na ci o nal tem tra ba lha do mu i to nos úl ti -
mos tem pos. Eu me or gu lho dis so, Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, não por mim, mas por Par la men ta res do
ga ba ri to de V. Exª, que mu i to têm fe i to em fa vor do
povo bra si le i ro. Não é à toa que eu, vi si tan do o Ce a rá,
cons ta tei o seu gran de pres tí gio. Com toda cer te za, o
povo do Ce a rá está lhe fa zen do jus ti ça pelo tra ba lho
que V. Exª de sen vol veu ao re la tar a ma té ria do Fun do
de Com ba te à Po bre za da ma ne i ra como fez e em
tan tas ou tras ques tões, como a dos trans plan tes, por
exem plo, que tan to lhe cus tou. Era esse o meu apar te
a V. Exª. De se jo que este País ca mi nhe sem pre para
me lhor.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Agra de ço as pa la vras de V. Exª, con ta mi na das pela
ami za de que nos une, pelo afe to re cí pro co. V. Exª é
um bom ami go que tive o pra zer de fa zer aqui no Se -
na do. Por isso mes mo, cos tu ma em pres tar a suas pa -
la vras, quan do se re fe re a mim, uma ge ne ro si da de
que é pró pria da sua alma.

O que es ta mos ten tan do fa zer aqui tam bém é
re cons ti tu ir a his tó ria des ses pro je tos. Ci tei dois dos
que co nhe ço, e es tão sen do lan ça dos ago ra pelo Pre -
si den te, para mos trar que são ini ci a ti vas do Con gres -
so Na ci o nal. A Câ ma ra e o Se na do, jun tos, o fi ze ram.
Esta mos aqui, por tan to, pro du zin do re sul ta dos prá ti -
cos, ob je ti vos. Te mos as nos sas di ver gên ci as po lí ti -
cas, há mo men tos de gran de exal ta ção e âni mo, mas
es ta mos cum prin do com a nos sa ta re fa. Te mos de
mos trar que o Con gres so Na ci o nal tem dado con di -
ções para que o Exe cu ti vo re a li ze es ses pro je tos, pois 
exe cu tá-los não é ta re fa nos sa; mas tam bém não po -
día mos fi car pas si va men te aguar dan do que o Go ver -
no man das se pro pos tas. Não! Nós tam bém aqui so -
mos ca pa zes de for mu lar, de ter ini ci a ti va e de de sen -
vol ver esse diá lo go, que é fru tí fe ro, sa u dá vel para a
de mo cra cia dos dois Po de res. Por isso os re sul ta dos,
como es ses dos dois pro je tos a que me re fe ri.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – V. Exª per -
mi te-me um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Com gran de pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, que ro as so ci ar-me às pa la vras de V. Exª, 
que re gis tram o avan ço fe i to pelo Con gres so na área
so ci al com a apro va ção do Fun do de Com ba te à Po -
bre za e o es for ço que se tra vou aqui no Con gres so

Na ci o nal para ob ter re cur sos viá ve is que pu des sem
fa zer com que esse fun do se trans for mas se de uma
po si ção po lí ti ca num qua dro efe ti vo de me lho ria e de
in ves ti men to. De se jo tam bém as so ci ar-me às pa la -
vras de V. Exª em re la ção ao ato do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so e pelo Mi nis tro Pa u lo Re na -
to, en fim pelo Go ver no Fe de ral, que am pli ou o Pro -
gra ma Bol sa-Escola para todo o Bra sil. Sem dú vi da
ne nhu ma, tra ta-se de um pro gra ma ex tre ma men te
im por tan te. Pude ve ri fi car a ren ta bi li da de des se pro -
gra ma quan do Te re sa, mi nha es po sa, foi Pre fe i ta em
Boa Vis ta e o im plan tou. Re al men te é um pro gra ma
de uma for ça so ci al mu i to gran de. É bem ver da de
que, em Boa Vis ta e tam bém no Dis tri to Fe de ral, o
pro gra ma re pas sa va um sa lá rio mí ni mo – já o pro gra -
ma fe de ral re pas sa va lor me nor do que o sa lá rio mí ni -
mo. Sem dú vi da al gu ma, isso pos si bi li ta rá que Esta -
dos e Mu ni cí pi os pos sam for ta le cer e com ple men tar
até es ses re cur sos. A idéia é que se pos sa ter uma
base mí ni ma para todo o País e, a par tir daí, con cla -
mar pre fe i tos e go ver na do res a mul ti pli ca rem es ses
re cur sos com re cur sos pró pri os dos Orça men tos dos
Esta dos e Mu ni cí pi os. Somo mi nhas pa la vras às de V. 
Exª, um dos sím bo los des sa luta, por que re la tou a
ma té ria no Se na do com ex tre ma qua li da de e com pe -
tên cia. Por tan to, hoje, dá-se um pas so con cre to para
con so li dar o que o Se na do fez, in clu si ve apro van do
re cur sos na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção. Pa ra be ni zo V. Exª por essa
vi tó ria que tam bém é de to dos nós.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Se -
na dor Ro me ro Jucá, V. Exª fez uma sín te se do as sun -
to sob ou tra óti ca, jus ta men te mos tran do que às ve -
zes esse va lor é tido como um va lor pe que no; e re al -
men te é. Em lo ca li da des mu i to po bres, che ga a ser
um va lor que tem um efe i to po si ti vo. E os Mu ni cí pi os
po de rão, a par tir des se pa ta mar, as so ci ar-se à idéia,
me di an te um car tão com o qual a mãe po de rá re ce -
ber men sal men te, no ban co, na agên cia de cor re i os
ou na agên cia lo té ri ca, aque la im por tân cia, tor nan do
o pro gra ma sim ples, se gu ro e des bu ro cra ti za do.

As ve zes fi ca mos in sa tis fe i tos por que en ten de -
mos que cer tas me di das são in su fi ci en tes. Mu i tos
acre di ta ram que esse pro gra ma fe de ral era tí mi do e li -
mi ta do. Ago ra, es ta mos ven do que fo ram cri a das ou -
tras con di ções ba se a das na pró pria ex pe riên cia e em
ações do Con gres so Na ci o nal – como o Fun do de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, com re cur sos
para ex pan dir o pro gra ma.

Então, Sr. Pre si den te, faço esse re gis tro para fi -
car bem cla ra a par ti ci pa ção do Con gres so Na ci o nal
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tan to na cri a ção do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção
da Po bre za quan to no pro je to – trans for ma do em lei
– do Pro gra ma de Ren da Mí ni ma, vin cu la do à edu -
ca ção.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta ra, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, por per mu ta com
o Se na dor Pa u lo Har tung, por 20 mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho tra tar hoje
de um as sun to ex tre ma men te im por tan te para a mi -
nha re gião, que é a re es tru tu ra ção da Ele tro nor te, o
se tor de ener gia das Re giões Nor te e Cen tro-Oeste –
abran gi do pe los Esta dos do Pará, Ama zo nas, Mato
Gros so, Ron dô nia, Ro ra i ma, Acre, Ama pá, To can -
tins e Ma ra nhão –, que re pre sen ta 58% do ter ri tó rio
na ci onal. Por tan to, a re es tru tu ra ção da Ele tro nor te
sig ni fi ca a me lho ria e a atu a ção em mais da me ta de
do ter ri tó rio bra si le i ro.

A Ele tro nor te tem sido mu i to bem di ri gi da por
José Antô nio Mu niz Ra mos, um téc ni co da área que
tem dado à re fe ri da en ti da de os in ves ti men tos, o ga -
ba ri to téc ni co, a ga ran tia, a se ri e da de e a ho nes ti da -
de para fa zer com que a Ele tro nor te dê um sal to,
como tem ocor ri do em sua ad mi nis tra ção.

Ago ra, a Ele tro nor te anun cia a sua re es tru tu ra -
ção, o que, num pri me i ro pas so, ain da este ano, fará
com que os sis te mas do Acre, de Ron dô nia, de Ro ra i -
ma e do Ama zo nas se jam in cor po ra dos pela Ele tro -
brás e, tam bém, que a Ele tro nor te seja di vi di da em
dois sis te mas: sis te ma de ge ra ção e sis te ma de dis tri -
bu i ção.

Du ran te anos os téc ni cos se de bru ça ram so bre
como re es tru tu rar a Ele tro nor te para que ela fos se
viá vel. De ba te mos nes te Se na do Fe de ral, in clu si ve
na Co mis são de Infra-Estrutura, como se da ria a fu -
são ou a ces são des ses re cur sos e des sas em pre sas
para a Ele tro brás, e ago ra este pro ces so cul mi na com 
o iní cio da sua im plan ta ção.

Qu e ro aqui re gis trar a im por tân cia que tem para
a re gião a Ele tro nor te e, mais do que isso, re gis trar a
im por tân cia des se pro ces so de fu são para a Ele tro -
brás, des ses sis te mas iso la dos, como, por exem plo, o 
sis te ma de Ro ra i ma, que tem a ge ra ção ter mo e lé tri ca 
de 98 me ga watts. Tra ta-se, por tan to, de um sis te ma

ain da pe que no, que ca re ce de for ta le ci men to, e será
for ta le ci do, por que o Go ver no Fe de ral está in ves tin -
do, atra vés de re cur sos da Ele tro nor te e da Ele tro -
brás, para a cons tru ção da li nha de trans mis são de
Guri, que vai tra zer ener gia da Ve ne zu e la para Boa
Vista e fu tu ra men te, te nho cer te za, para o Esta do do 
Ama zo nas, por tan to os in ves ti men tos es tão sen do
fe i tos.

Este ano ain da te re mos a Bo ve sa, a em pre sa de 
ener gia de Ro ra i ma, sen do as su mi da pela Ele tro brás. 
Eu só gos ta ria de de i xar um re gis tro fe i to: de que os
pe que nos sis te mas, os das vi las de in te ri or, pre ci sam
ser tra ta dos como pri o ri da de por par te da Ele tro brás
e da Ele tro nor te, para que não te nha mos ne nhum tipo 
de pre ju í zo, e, sim, me lho ria da qua li da de dos ser vi -
ços im ple men ta dos para as po pu la ções das vi las
mais dis tan tes. É bem ver da de que quan do hou ver a
pri va ti za ção, esse mo de lo tem que ser fe i to de for ma
muito cu i da do sa para não ge rar qual quer tipo de pre -
ju í zo a es ses pe que nos sis te mas que aca bo de re -
gis trar.

Ao fa zer esse re gis tro da Ele tro nor te e da sua
re es tru tu ra ção, Sr. Pre si den te, que ro di zer que es ta -
re mos acom pa nhan do de per to essa di vi são, essa re -
es tru tu ra ção, essa as sun ção das em pre sas por par te
da Ele tro brás para que a po pu la ção do Nor te e do
Cen tro-Oeste do Bra sil se jam mais bem aten di das e
pos sam, a par dos in ves ti men tos fe i tos nos úl ti mos
anos, ter ain da mais re cur sos e ain da mais con di ções
de ter ener gia a ba i xo cus to, du ra dou ra, per ma nen te
como im pul si o na do ra do seu de sen vol vi men to.

Qu e ro tam bém lou var a ação do Mi nis té rio das
Mi nas e Ener gia, da Ele tro brás e da Ele tro nor te com
a Re gião Nor te do Bra sil. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Com a
pa la vra o Se na dor Ade mir Andra de. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Pa u lo Har tung.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl ti mos dias, o 
País pas sou a vi ver um gra ve con fli to co mer ci al com o 
Ca na dá, com o qual já acu mu lá va mos uma pen dên -
cia em re la ção ao co mér cio de ae ro na ves. E ago ra,
há pou cos dias, o Go ver no do Ca na dá, numa de ci são
po lí ti ca, sem ne nhum fun da men to téc ni co, cri ou bar -
re i ras para a co mer ci a li za ção na que le país da car ne
bra si le i ra e seus de ri va dos, de ci são que foi acom pa -
nha da pos te ri or men te pe los Esta dos Uni dos.

Sr. Pre si den te, tive a opor tu ni da de de vir a esta
tri bu na, no iní cio des se pro ces so, e pro por a con vo ca -
ção do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Cel so La fer,
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para que, aqui, no ple ná rio do Se na do, pu dés se mos
dis cu tir essa pos tu ra do go ver no ca na den se e, ao
mes mo tem po, co nhe cer as me di das ado ta das pelo
Go ver no bra si le i ro e po der dis cu tir um pou co essa
ques tão de re la ções co mer ci a is no mun do mo der no.

O meu re que ri men to foi apro va do. Te re mos a
opor tu ni da de de, nos pró xi mos dias – es pe ro que
pos te ri or men te à ele i ção da Mesa –, mar car essa
data. Mas que ro, aqui da tri bu na do Se na do, Sr. Pre si -
den te, fa zer um re gis tro: o pre ju í zo des sa me di da –
vol to a di zer –, sem ne nhum em ba sa men to téc ni co,
essa me di da de re ta li a ção, o pre ju í zo des sa me di da
ao nos so País é imen so, é di fí cil de cal cu lar. Mas
pen so que al guns fa tos me re cem um re le vo nes se
epi só dio:

Pri me i ro, a re a ção do nos so País. Enten der re la -
ções co mer ci a is bi la te ra is é um as sun to um pou co
ári do, mas to dos sen ti mos que as en ti da des em pre -
sa ri a is re a gi ram de for ma cla ra, vi go ro sa, em re la ção
a esse in ci den te. O pró prio Par la men to, as duas Ca -
sas se mo vi men ta ram. Qu an to ao Go ver no, um pou co 
tar de aqui e ali, ele pró prio re a giu. Cre io que po de mos 
jo gar um pou qui nho de luz, para um país que tem a
mar ca de fra gi li da de nas suas re la ções co mer ci a is,
nes sa re a ção es pon tâ nea, não or ga ni za da, do nos so
País. Nes te Par la men to, na se ma na pas sa da, di ver -
sos Se na do res as so ma ram à tri bu na para tra zer a
sua idéia, o seu pro tes to e a sua in dig na ção di an te da
pos tu ra do Ca na dá.

Arris co-me a di zer, Sr. Pre si den te, que se des ta
vez o Bra sil er rou foi até um pou co no ex ces so, não na 
omis são, que faz par te da nos sa tra di ção de dis pu ta,
de es pa ços co mer ci a is e de mer ca do pelo mun do
afo ra.

Em ou tro pon to lan ça rei um pou qui nho de luz,
para a nos sa re fle xão, tal vez até ten tan do apro fun dar
um de ba te que deve es tar pre sen te na agen da de
2001 do Con gres so Na ci o nal. Fi cou cla ro tam bém
que agi mos, mas iso la da men te. E esse iso la men to
deve le var a uma re fle xão dos par ti dos po lí ti cos, se -
jam de Go ver no ou de Opo si ção, do Par la men to, das
en ti da des em pre sa ri a is, sin di ca is, de tra ba lha do res,
e as sim por di an te. 

Há al guns anos, o País op tou pela ali an ça co -
mer ci al in ves tin do na cri a ção do Mer co sul. Cre io que
tal op ção pela par ce ria co mer ci al do Mer co sul, por di -
ver sas ra zões, Sr. Pre si den te – fal ta de con ver gên cia
das po lí ti cas ma cro e co nô mi cas, des va lo ri za ção da
mo e da no iní cio de 1999 –, não ob te ve a for ça que es -
pe rá va mos.

Jogo luz, Sr. Pre si den te, num cer to iso la men to
do País não por que isso me traz ale gria; pelo con trá -
rio, isso me co bre de tris te za e au men ta a mi nha res -
pon sa bi li da de no sen ti do de que os bra si le i ros – a eli -
te po lí ti ca, a eli te em pre sa ri al, os sin di ca tos do tra ba -
lho – te nham a ca pa ci da de de re pen sar a nos sa es -
tra té gia ex ter na.

Sr. Pre si den te, hoje eu es ta va len do no jor nal
Va lor uma en tre vis ta cur ta, mas in te res san te, do
ex-Ministro Ri cu pe ro, no qual ele mos tra va como as
nor mas de fun ci o na men to da OMC (Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio) es tão es ta be le ci das de ma ne i -
ra a pre ju di car os pa í ses em de sen vol vi men to que
não que rem ser só pa í ses agrí co las ou não que rem
só agre gar va lor a pro du tos agrí co las; po rém, que rem 
ter es pa ço no mun do da in dús tria, no avan ço tec no ló -
gi co, no co nhe ci men to da en ge nha ria, como de mons -
tra mos na cons tru ção des se avião da Embra er. Ele
mos tra va o pro ble ma do cré di to. 

Pe las nor mas da OMC – e aí traz com mais cla -
re za ao de ba te nes te País as di fi cul da des que es ta -
mos ten do na co mer ci a li za ção do nos so avião –, um
país que ten ta bus car ta xas de ju ros si mi la res aos pa -
í ses que são nos sos com pe ti do res, isso quan do va -
mos co lo car o nos so pro du to no mer ca do ex ter no,
pode ser pu ni do. E é dis so que tra ta o con fli to ori gi nal
en tre o Bra sil e o Ca na dá: aque le pe i xe que foi ven di -
do no iní cio do pro ces so de dis cus são de in te gra ção
com pe ti ti va, de mer ca do aber to, de re du ção das bar -
re i ras ta ri fá ri as, adu a ne i ras, e que os pa í ses que pro -
cu ras sem pro du zir com ba i xo cus to e com boa qua li -
da de te ri am vez no mun do mo der no, esse de ba te traz 
à luz do dia a fra gi li da de da nos sa par ce ria, a so li dão
do País nes te mo men to em que en fren tou tal bru ta li -
da de. Essa é uma bur ri ce do Ca na dá. Este país ten -
tou nos jo gar numa po si ção de país for ne ce dor de
pro du tos pri má ri os sem va lor agre ga do.

Ter mi nan do meu ra ci o cí nio – até por que o Pro -
fes sor La u ro Cam pos já me pe diu um apar te, que
con ce de rei com pra zer –, vi hoje no jor nal al guém di -
zen do: ”Pas sou um pou qui nho do li mi te, qua se caiu
no ri dí cu lo; em al guns mo vi men tos, pa re cia co i sa de
tor ci da do Bra sil em épo ca de Copa do Mun do“. A ga -
lho fa pode até fa zer sen ti do, mas acre di to que o si nal
da re a ção e até da que les que che ga ram um pou co
atra sa dos para re a gir é po si ti vo. Acho que é po si ti vo.
Mas fica aí esse si nal de iso la men to. Pre ci sa mos re -
pen sar o Mer co sul, sa ber se nos sa ade são à Orga ni -
za ção Mun di al do Co mér cio pode ser tão for te. Aque -
la ro da da do mi lê nio, em Se at tle, que o Bra sil jul gou
ter tan to peso, che gan do até a ser de ba ti da nes te ple -
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ná rio, ela fra cas sou. E os pa í ses em de sen vol vi men to 
de po si ta ram mu i ta es pe ran ça nela. De ve mos de ba ter 
to dos es ses as sun tos. 

A con vo ca ção do Mi nis tro Cel so La fer, que tive a 
opor tu ni da de de apre sen tar o re que ri men to e o Ple -
ná rio apro vou, pode ser um es pa ço e um mo men to
ade qua do para uma re fle xão pro fun da, será mu i to
me nos um es pa ço para o con fron to en tre Opo si ção e
Go ver no e mu i to mais uma re fle xão so bre o nos so
País, so bre a pro du ção na ci o nal, que gera em pre go,
que gera ren da e im pos tos, para que o Bra sil te nha
es pa ço em um mun do com pe ti ti vo e di fí cil.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Con ce -
do com pra zer um apar te ao Se na dor Tas so Ro sa do
que, pela pri me i ra vez, dá um apar te ao meu pro nun -
ci a men to.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – Se na dor
Pa u lo Har tung, eu gos ta ria de ma ni fes tar, ini ci al men -
te, mi nha po si ção. Sou a fa vor da glo ba li za ção e da
eco no mia de mer ca do. Acre di to que des sa for ma os
po vos co me cem re al men te seu cres ci men to. No epi -
só dio que en vol veu o Ca na dá e o Bra sil, acom pa nhei
aten ta men te to dos os de ba tes. Algo cha mou-me a
aten ção: até que o Ca na dá po de ria ter mo ti vos para
di gla di ar-se com o Bra sil, pois es ta va dis pu tan do o
mer ca do de aviões. No en tan to, os Esta dos Uni dos
não po de ri am ja ma is par ti ci par des sa luta, fi can do
so li dá ri os com o Ca na dá, con tra um fu tu ro par ce i ro
que se ria o Bra sil; os Esta dos Uni dos de ve ri am ter
per ma ne ci do nes sa luta como um con ci li a dor, para
ins pi rar con fi an ça a nós ou tros da Amé ri ca La ti na, da
Amé ri ca do Sul. Hoje, o tra ba lho fe i to para an te ci pa -
ção da Alca nos faz cada vez mais re ti cen tes. Nem sei 
mais se 2005 se ria o ano ade qua do para a sua im -
plan ta ção, pois, di an te des sa po si ção ado ta da pe los
Esta dos Uni dos, há uma ne ces si da de ur gen te, pre -
men te de que re fli ta mos mais so bre o es ta be le ci men -
to da Alca. Pre ci sa mos, an tes de tudo, es tar ab so lu ta -
men te pre pa ra dos para en fren tar o mer ca do in ter na -
ci o nal. Agra de ço a V. Exª pela con ces são do apar te,
Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS  ES) – Obri ga do 
pelo apar te, Se na dor Tas so Ro sa do.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT  DF) – V. Exª
con ce de-me um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS  ES) – Com
mu i to prazer, con ce do um apar te ao Pro fes sor La u ro
Cam pos, que na ver da de é pro fes sor de to dos nós.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT  DF) – Eu agra -
de ço mu i to a V. Exª pela re fe rên cia fe i ta à mi nha mo -
des ta pes soa e tam bém pelo fato de que seu pro nun -
ci a men to de hoje trou xe a opor tu ni da de para que co -
me çás se mos pelo me nos a es fro lar as sun to tão im -
por tan te, em bo ra tra ta do em apar tes bre ves, li ge i ros
e não com a pro fun di da de e o tem po que me re ce.
Para mim, em cer to sen ti do, não é no vi da de ne nhu ma 
o que está acon te cen do. Na re a li da de, de vez em
quan do o pro ces so de glo ba li za ção ocor re no ca pi ta -
lis mo mun di al. A pró pria Re vo lu ção Indus tri al, sem
dú vi da al gu ma, foi o se gun do mo men to da glo ba li za -
ção. O pri me i ro fo ram as gran des des co ber tas, o mo -
vi men to para a con quis ta da pe ri fe ria, para es po li a -
ção da pe ri fe ria, para dar iní cio à cha ma da acu mu la -
ção pri mi ti va de ca pi tal. Então, esse pro ces so de ex -
plo ra ção, de es po li a ção, sem pre sur ge quan do há
pro ble mas gra ves no cen tro do ca pi ta lis mo. É o que
está acon te cen do nes ta mais mo der na glo ba li za ção,
acom pa nha da de ”o in crí vel acon te ce“, de po is de a
eco no mia cên tri ca, prin ci pal men te, ter se trans for ma -
do em gran des mo no pó li os, que co man dam os prin ci -
pa is se to res da ati vi da de no mun do. Já em 1880 um
ale mão es cre veu um li vro in ti tu la do A Car te li za ção
dos Mo no pó li os. Nes sa épo ca, por tan to, já se apon ta -
va o fato de os mo no pó li os es ta rem fa zen do acor dos
en tre si, co man dan do o mun do so bre o po der na ci o -
nal. O pro ces so não pas sou des per ce bi do, por exem -
plo, a um in glês, pro fes sor da Lon don Scho ol, que es -
cre veu o li vro Impe ri a lis mo, um Estu do. Foi ba se a do
nes se es tu do so bre o im pe ri a lis mo, fe i to por esse pro -
fes sor in glês, que Lê nin se ins pi rou e ha u riu mu i tas in -
for ma ções para es cre ver, por sua vez, o seu li vro O
Impe ri a lis mo: Fase Su pe ri or do Ca pi ta lis mo. De modo 
que es ses pro ble mas são mu i to ve lhos, mu i to an ti gos. 
Isso é ine ren te ao ca pi ta lis mo! Não exis te ca pi ta lis mo
”bon zi nho“. Só na ca be ça de pes so as que usam ócu -
los es cu ros para não ver a luz do dia. Assim, pa re -
ce-me que, com a fa lên cia do ca pi ta lis mo key ne si a no, 
os Esta dos Uni dos já não ti nham mais o opo si tor do
lado de lá. Gil ga mesh, o gran de mons tro nor -
te-americano, já não en con tra va um opo nen te para a
sua íbris, para a sua vi o lên cia, para a sua po lí ti ca de
do mi na ção. E, no mo men to de afir ma ção de Gil ga -
mesh, não foi cri a do um ir mão para ele, um opo si tor,
um Pe dro Col lor que con ti ves se sua vi o lên cia. Sem a
União So vié ti ca, não ha via algo que li mi tas se o po der
ab so lu to dos Esta dos Uni dos. Com isso, não ti ve mos
dú vi da ne nhu ma de que, com esse pro ces so de glo -
ba li za ção, nós, da pe ri fe ria, se ría mos sub me ti dos a
um ar ro cho sa la ri al, a um pro ces so de ex clu são, de
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apro fun da men to, de en xu ga men to. Ago ra, o FMI
man dou a or dem de que o en si no su pe ri or no Bra sil
não deve con ti nu ar a ser gra tu i to. Por co in ci dên cia – e
não acre di to em co in ci dên ci as –, o Sr. Gus ta vo Fran -
co, num ar ti go es cri to para a re vis ta Veja des ta se ma -
na, re pe te esta or dem: aca bar com as nos sas uni ver -
si da des pú bli cas, “para re dis tri bu ir a ren da”, con for me 
de fen de o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal (ri sos do
ora dor). Os ar gu men tos são cada vez mais ca pen gas, 
e a re a li da de, ob vi a men te, não se con for ma a eles.
Para abre vi ar meu apar te, veja V. Exª que te mos pelo
me nos dois ti pos de dum ping: o sa la ri al, apli ca do pe -
los pa í ses que não des fru tam de ele va da tec no lo gia.
É o tipo de dum ping uti li za do por nos sos gover nos
quan do ar ro cham sa lá ri os, com o ob je ti vo de re du zir
cus tos para en trar na com pe ti ção in ter na ci onal. A re -
du ção de pre ços para ga ran tir cer ta pos si bi li da de de
êxi to na con cor rên cia in ter na ci o nal é ob ti da por meio
do ar ro cho sa la ri al – a mais vi o len ta, an ti ga e co nhe -
ci da for ma de dum ping. Essa for ma foi usa da du ran te 
mu i to tem po pelo Ja pão, por exem plo, como tam bém
é uti li za da por ou tros pa í ses e por nós, da pe ri fe ria. O
se gun do tipo de dum ping é o tec no ló gi co, ado ta do
pe las eco no mi as po de ro sas, pe los Gil ga mes hes, pe -
los gran des cen tros mun di a is, pe los eco no mi cally
de ve lo ped coun tri es, pe los pa í ses eco no mi ca men -
te de sen vol vi dos. O que eles fa zem? Co lo cam bi lhões 
e bi lhões de dó la res na pes qui sa, sub si di am 68% dos
gas tos em pes qui sa, como acon te ce nos Esta dos
Uni dos. Este é o dum ping tec no ló gi co, apli ca do por
pa í ses do ta dos de uma tec no lo gia al ta men te efi ci en -
te: o Go ver no sub si dia, me di an te gas tos em pes qui -
sa, a di fe ren ça tec no ló gi ca, o que im pe de que a con -
cor rên cia in ter na ci o nal seja ho nes ta, de cen te, que
seja re al men te uma con cor rên cia en tre igua is. E Bra -
sil teve de re cor rer às duas for mas – essa é a ver da -
de: o dum ping sa la ri al, de mi tin do qua se to dos os
fun ci o ná ri os por oca sião das pri va ti za ções, para de -
po is re con tra tá-los pela ter ça par te dos sa lá ri os an te -
ri o res, re du zin do-se a fo lha de pa ga men tos no País
in te i ro. ”Va mos re du zir ago ra por que exis te um ‘cus to
Bra sil’“ (ri sos do ora dor)  a que este Go ver no se re fe -
re, usan do qua se todo o seu po ten ci al de ci nis mo, di -
zen do que o Bra sil tem de re du zir as des pe sas com
sa lá ri os e com as de ma is ver bas con tra tu a is: dé ci mo
ter ce i ro, fé ri as, avi so pré vio, Pre vi dên cia etc. O Bra sil
ado tou duas for mas de dum ping: o sa la ri al e o re la ti -
vo à Embra er, que, por meio de sub sí di os, de do a -
ções, de es tí mu los e da pri va ti za ção, ob te ve uma con -
di ção pri vi le gi a da no mer ca do mun di al. Ao Ca na dá só 
res ta va mes mo ado tar uma lou cu ra como esta: ape lar 

para a vaca lou ca, como se fos se o úni co re cur so para 
que sua in dús tria de aviões pu des se con cor rer com a
Embra er, al ta men te sub si di a da, go zan do de duas for -
mas de sub sí dio: o dum ping sa la ri al e o dum ping
tec no ló gi co. Quem pen sa que va mos en con trar uma
glo ba li za ção com mer ca do li vre está to tal men te equi -
vo ca do. Os epi só di os da Embra er e da vaca lou ca são 
a pro va ca bal de que, ob vi a men te, o Ca pi ta lis mo deu
al guns pas sos à fren te em re la ção àqui lo que acon te -
cia na Ingla ter ra, onde quem ex por tas se um car ne i ro
vivo se ria con de na do à pri me i ra pena – per der a mão
es quer da e os bens. Na ter ce i ra re in ci dên cia, quem
não per mi tis se que a Ingla ter ra apro ve i tas se as suas 
ma té ri as-pri mas ao má xi mo, ex por tan do ani ma is vi -
vos, se ria con de na do à mor te. Con ti nu a mos, mais ou
me nos, com esse li be ra lis mo in glês em ação e em ex -
pan são. Peço des cul pas à Pre si dên cia e ao no bre co -
le ga Pa u lo Har tung pela ex ten são do meu apar te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – So li -
ci to ao Se na dor Pa u lo Har tung que con clua o seu pro -
nun ci a men to.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre -
si den te, agra de ço ao Se na dor La u ro Cam pos o ex -
ten so apar te que ofe re ceu ao meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, este tema está en tran do na
agen da po lí ti ca e ad mi nis tra ti va do País. Pre ci sa mos
dis cu tir e co nhe cer mais pro fun da men te as re gras do
jogo, a re a li da de do co mér cio ex ter no, por que um
País como o nos so deve ga ran tir o seu es pa ço no
mun do, por que essa é uma re gra fun da men tal no
mun do mo der no.

Pre ci sa mos ter es pa ço nos vá ri os mer ca dos im -
por tan tes que com põem o mun do e ca pa ci da de, in te -
li gên cia, gar ra e fir me za para ga ran tir o es pa ço que já
con se gui mos e am pliá-lo.

É esse o sen ti do do meu pro nun ci a men to. Evi -
den te men te, tra go uma sé rie de pre o cu pa ções, com o 
nos so iso la men to e com o fu tu ro do Mer co sul, que
está cam ba le an do e que não ad qui riu a for ça que o
País es pe ra va que essa união ob ti ves se ao lon go do
tem po. Essas pre o cu pa ções têm o in tu i to de cri ar e
apro fun dar o de ba te so bre esse im por tan te tema,
fun da men tal para o pre sen te e de ci si vo para o fu tu ro
do Bra sil, que tem de fi ci tá ria a sua ba lan ça co mer ci al, 
mes mo de po is da des va lo ri za ção da mo e da.

Ao ve ri fi car mos a pres ta ção de con tas da nos sa
ba lan ça de pa ga men tos, cons ta ta mos o quão é im -
por tan te para nós – que pri va ti za mos ser vi ços pú bli -
cos es sen ci a is e em pre sas que não pro du zem ser vi -
ços ven di dos no ex te ri or – ter mos uma ba lan ça co -
mer ci al su pe ra vi tá ria nos pró xi mos anos.
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Hoje O Glo bo, em seu ca der no de eco no mia,
traz uma ex ce len te ma té ria a res pe i to des se as sun to.
Nós, que te mos pro ble mas de de se qui lí brio de con tas 
ex ter nas, que se po dem agra var nos pró xi mos anos,
te mos de re do brar – ex pres são mu i to em pre ga da
pelo Se na dor José Alen car – a nos sa ca pa ci da de e a
com pe tên cia de ne go ci ar e de ocu par es pa ços nos di -
ver sos mer ca dos do mun do.

Eram as con si de ra ções que gos ta ria de te cer
nes ta tar de. Agra de ço aos Se na do res que me apar te -
a ram e que en ri que ce ram em ní vel his tó ri co e no que
tan ge a po si ções po lí ti co-ideológicas – como fez o
Se na dor Tas so Ro sa do – o meu pro nun ci a men to.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Har -
tung, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª, como Lí der, por cin co
mi nu tos.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, so li ci to à Mesa que re gis tre o
fato his tó ri co ocor ri do no dia de hoje e já lem bra do
nes ta Casa pelo Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O Pre si den te da Re pú bli ca, hoje pela ma nhã, ao 
abrir o ano le ti vo das es co las pú bli cas bra si le i ras, foi a 
Águas Lin das de Go iás, uma ci da de na pe ri fe ria de
Bra sí lia. Tra ta-se de uma ci da de mu i to po bre, de qua -
se 200 mil ha bi tan tes, que é bem o exem plo do que
acon te ce no in te ri or do Bra sil e no ta da men te nas re -
giões me tro po li ta nas. Essa ci da de nas ceu em fun ção
da pres são das cor ren tes mi gra tó ri as, sem in -
fra-estrutura bá si ca com pa tí vel com a sua po pu la ção.

Nes sa ce ri mô nia de aber tu ra do ano le ti vo, o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so lan çou o
Pro gra ma Na ci o nal de Bol sa-Escola, que, em 2001,
terá re cur sos de R$1,7 bi lhão, ga ran ti dos pelo Con -
gres so Na ci o nal quan do vo tou o Fun do da Po bre za e
quan do o in clu iu no Orça men to Ge ral da União.

Sr. Pre si den te, há seis anos, no Bra sil, 11% das
cri an ças en tre sete e qua tor ze anos es ta vam fora da
es co la. O Go ver no fez uma sé rie de ações, uma sé rie
de po lí ti cas pú bli cas, in ves tiu nas es co las, cri ou o
Fun def para me lho rar o sa lá rio do pro fes sor prin ci pal -
men te no Nor te, no Nor des te e no Cen tro-Oeste, mu -
dou a me ren da es co lar, al te rou to tal men te o pro gra -

ma do li vro di dá ti co, está in for ma ti zan do as es co las,
en fim, ado tou uma sé rie de pro gra mas e con se guiu
re du zir de 11% para 3% o nú me ro de cri an ças fora da
es co la.

Estu di o sos des se as sun to no mun do in te i ro re -
gis tram que, pou cas ve zes na his tó ria do Bra sil, se fez 
um es for ço tão con ti nu a do quan to ago ra para in ves tir
na edu ca ção e para in se rir, por meio da edu ca ção,
uma par ce la im por tan te da po pu la ção his to ri ca men te 
ex clu í da. Fi ze mos mu i to. Te mos hoje pra ti ca men te 34
mi lhões de bra si le i ros, en tre sete e qua tor ze anos, re -
gu lar men te ma tri cu la dos e fre qüen tan do au las na
rede de en si no fun da men tal.

Mas não po de mos cru zar os bra ços. Ain da res -
tam 3%, que sig ni fi cam um mi lhão de bra si le i ros en tre 
sete e qua tor ze anos que es tão fora da es co la e que
po dem es tar no tra ba lho in fan til e mu i tas ve zes for ça -
do. É pre ci so fa zer al gu ma co i sa. Essa é a nos sa uto -
pia. Esse de sa fio é de to dos nós.

O Pre fe i to Ma ga lhães Te i xe i ra, nos idos de
1992, im plan tou em Cam pi nas um pro gra ma que vi -
sa va ti rar a cri an ça do tra ba lho in fan til e co lo cá-la na
es co la, re mu ne ran do sua fa mí lia, des de que aque le
alu no ti ves se fre qüên cia in te gral na es co la, de tal sor -
te a er ra di car o tra ba lho in fan til e a ado tar um pro je to
de ren da mí ni ma vin cu la do à edu ca ção. Deu cer to, e
esse pro gra ma ex pan diu-se para o Bra sil. Foi para Ri -
be i rão Pre to e para vin te e uma ou tras ci da des do in -
te ri or do Bra sil.

Aqui em Bra sí lia, a par tir de 1995, foi ex pan di do
e ga nhou no to ri e da de na ci o nal, até pela pri o ri da de
que lhe foi dada pelo en tão Go ver na dor, Pro fes sor
Cris to vam Bu ar que.

Aliás, o ex-Governador teve a gen ti le za de me
re me ter um li vro nas ci do de um gru po de es tu dos bra -
si le i ros da Uni ver si da de de Bra sí lia, de 1984, 1985,
1986, gru po, por tan to, que já com ple ta 15 anos. Pois
esse gru po, do qual fa zía mos par te eu e ele, tal vez
seja o res pon sá vel pelo pri me i ro re gis tro da idéia de
um pro gra ma – que não ti nha este nome à épo ca – de
bol sa-escola.

Não im por ta aqui dis cu tir o DNA do pro gra ma,
sa ber onde ele co me çou. É pro vá vel que essa idéia
te nha sido dis cu ti da ini ci al men te na UnB; o Pre fe i to
Ma ga lhães Te i xe i ra pro va vel men te deve ter sido o pri -
me i ro a im plan tá-lo; de po is, o Go ver no de Bra sí lia,
que o le vou a vá ri as ci da des bra si le i ras. O que im por -
ta é que se tra ta de um pro gra ma tes ta do com su ces -
so em vá ri as ci da des bra si le i ras.

Sr. Pre si den te, a cor rup ção na Admi nis tra ção
Pú bli ca é sem pre exe crá vel; mas mais ain da quan do
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na área so ci al. E o Go ver no de Go iás con se guiu algo
fan tás ti co: evi tar qual quer tipo de des vio. E o que fez o 
Go ver no de Go iás? Insti tu iu um car tão ele trô ni co com 
o qual, no Pro gra ma de Ren da Mí ni ma, a mãe do alu -
no re ce be di re ta men te do ban co, em di nhe i ro, sem
ne nhum tipo de in ter ven ção, sem ne nhu ma in ter fe -
rên cia po lí ti ca.

Re u nin do to das es sas ex pe riên ci as, o De pu ta do
Nel son Mar che zan apre sen tou um pro je to na Câ ma ra 
dos De pu ta dos uni ver sa li zan do o Pro gra ma Bol -
sa-Escola. Aqui no Se na do, o Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra e eu apre sen ta mos pro je to se me lhan te. Jun ta dos
to dos, o pro je to foi apro va do no Con gres so e o Pre si -
den te o san ci o nou.

Inde pen den te da dis cus são do DNA – re pi to –, a 
gran de re a li da de é que o Pre si den te da Re pú bli ca
teve a co ra gem de lan çar hoje esse pro gra ma para to -
dos os Mu ni cí pi os bra si le i ros. To dos os 5500 Pre fe i -
tos bra si le i ros, a par tir de hoje, po de rão ins cre ver-se
no pro gra ma do Mi nis té rio da Edu ca ção e di zer: ”No
meu Mu ni cí pio, há fa mí li as ca ren tes e mil cri an ças
não es tão indo à es co la por que es tão no tra ba lho.“
Te mos um pro je to que ga ran te a pre sen ça des sas
cri anças na es co la por meio do Pro gra ma de Ren da
Mí ni ma. O Go ver no Fe de ral pa ga rá in te gral men te
essa bol sa-escola e o Go ver no mu ni ci pal dará a con -
tra par ti da com cons tru ção, re for ma de es co la ou
qual quer ser vi ço so ci al que be ne fi cie a po pu la ção
mais po bre.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, che gou a
hora de nos unir mos em um gran de es for ço, in de pen -
den te de par ti dos po lí ti cos, para que ne nhu ma cri an -
ça bra si le i ra, en tre sete e qua tor ze anos, fi que fora do
en si no fun da men tal, fora da es co la.

Para tan to, Sr. Pre si den te, apre sen ta rei à Mesa 
ain da hoje um pro je to de re so lu ção com a idéia de
cri ar mos aqui o Prê mio João Cal mon. Por que João
Cal mon? Por que este Se na dor de di cou 24 anos de
man da to, toda a sua vida pú bli ca bri gan do pela edu -
ca ção no Bra sil; foi o au tor da emen da cons ti tu ci o nal
que vin cu lou re cur sos para a edu ca ção nos Esta dos,
nos Mu ni cí pi os e na União. Em ho me na gem a este
gran de bra si le i ro, es tou su ge rin do que o Se na do Fe -
de ral vote esse pro je to e anu al men te esta Casa da
Fe de ra ção con fi ra uma pre mi a ção, numa ho me na -
gem, ao Pre fe i to ou aos Pre fe i tos que con se gui rem
atin gir a meta de, em seu Mu ni cí pio, não ha ver uma
cri an ça se quer, en tre sete e qua tor ze anos, fora da es -
co la. Os Pre fe i tos que atin gis sem essa meta se ri am
ho me na ge a dos pelo Se na do Fe de ral. 

Com isso, tal vez um dia – so nhar não paga im -
pos to, é per se guin do ide a is que avan ça mos –, to dos
os Pre fe i tos bra si le i ros lo gra rão essa meta. 

Não te nho dú vi da, Sr. Pre si den te, de que a mar -
ca ma i or do nos so tem po será o dia em que ti ver mos
to dos os bra si le i ros, in de pen den te de cor, raça, cre -
do, clas se so ci al, lo cal de mo ra dia, fre qüen tan do a
es co la e com dig ni da de. Com a com ple men ta ção de
ren da mí ni ma, te nham ali men ta ção em casa e pos -
sam ad qui rir me lho res ní ve is de apren di za do. Essa
será, sem dú vi da, a gran de re vo lu ção da edu ca ção no 
Bra sil.

Por tan to, Sr. Pre si den te, es tou apre sen tan do à
Mesa esse pro je to de re so lu ção, para que seja apre -
ci a do pe los Srs. Se na do res. 

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ge ral do
Melo. S. Exª di spõe de 20 mi nu tos.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu -
na pre ten den do tra tar de dois as sun tos, caso o po der
de sín te se, que em ge ral me fal ta, apa re ça du ran te
este pro nun ci a men to.

O pri me i ro de les é re la ti vo à que re la en tre nós e
o Ca na dá; o se gun do, a ten ta ti va de par ti lhar com os
meus Pa res pre o cu pa ções que te nho em tor no da
ele i ção do Pre si den te do Se na do Fe de ral e do Pre si -
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se re a li za rá
esta se ma na. 

Com re la ção à ques tão do Ca na dá, apre sen tei a 
esta Casa um re que ri men to de in for ma ções em que
peço que se so li ci te ao Sr. Mi nis tro da De fe sa in for mar 
se exis te, na exe cu ção do con tra to para im plan ta ção
do Si vam (Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia), a car -
go da em pre sa Rayt he on, for ne ci men to de equi pa -
men tos, ma te ri a is ou pres ta ção de ser vi ços de qual -
quer na tu re za pela em pre sa Bom bar di er do Ca na dá
ou qual quer das suas sub si diá ri as, es te jam elas no
Ca na dá ou em qual quer ou tro país do mun do. 

Para fa ci li tar esta pes qui sa, re la ci o nei 21 sub si -
diá ri as da Bom bar di er no Ca na dá, nos Esta dos Uni -
dos, na Áus tria, na Ale ma nha e na Irlan da do Nor te,
em pre sas como a Le ar jet, a Be et craft, que per ten cem 
à Bom bar di er. Expli co, ao jus ti fi car o re que ri men to,
que a Rayt he on man tém, em vá ri as par tes do mun do, 
es tre i tas re la ções de ne gó ci os com a Bom bar di er,
sen do in cer to se exis te ou não par ti ci pa ção aci o ná ria
de uma em pre sa no ca pi tal da ou tra. 
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As ra zões que le vam um Par la men tar bra si le i ro
a que rer co nhe cer es sas in for ma ções são mais ou
me nos ób vi as. Enten do que nes se epi só dio, quan do
tan to se fala da ima tu ri da de do Go ver no bra si le i ro em
ques tões in ter na ci o na is gra ves, o Bra sil tem tido mais 
ma tu ri da de que um país com o pas sa do, a cul tu ra e o
per fil do Ca na dá. 

Nos so País po de ria ter tido, logo após a sua pri -
me i ra der ro ta na dis cus são, na luta, na dis pu ta en tre a 
Bom bar di er e a Embra er, uma ini ci a ti va que não teve.
So mos im por ta do res de tri go ca na den se, mas nos so
gran de for ne ce dor é a Argen ti na – a par ti ci pa ção do
Ca na dá já foi mais im por tan te. Se o Ca na dá per des se 
o mer ca do bra si le i ro, não se ria um de sas tre para ele,
mas se ex pres sás se mos, em re la ção ao tri go ca na -
den se, a mes ma dú vi da de na tu re za sa ni tá ria ex pres -
sa da por aque le país em re la ção à car ne bra si le i ra,
pro va vel men te o pres tí gio do tri go ca na den se no res -
to do mun do fos se aba la do como foi o da car ne do
Bra sil. 

Que dú vi da po de ría mos ter, e é lí ci to que te nha -
mos, em re la ção à qua li da de do tri go ca na den se? A
pro du ção e o con su mo de ali men tos trans gê ni cos é
ob je to de uma con tro vér sia ci en tí fi ca no mun do. E o
Bra sil, até que se es cla re ça em ba ses ci en tí fi cas con -
fiá ve is essa con tro vér sia, ad mi te a uti li za ção de trans -
gê ni cos ape nas para fins de pes qui sa. Po de ría mos,
com jus ta ra zão, di zer: não é que te mos dú vi da de
que o tri go ca na den se seja trans gê ni co, é que não te -
mos cer te za de que não é. Quem sabe se jus ti fi cas se
a ida de uma equi pe téc ni ca do Bra sil ao Ca na dá para 
ins pe ci o nar a pro du ção de tri go e tran qüi li zar o Bra sil
e o mun do, in clu si ve os pa í ses con su mi do res de tri go, 
que não ace i tam, prin ci pal men te na Eu ro pa, a pre -
sen ça de trans gê ni cos na sua mesa; para nos tran qüi -
li zar, para sa ber mos que não es ta mos com pran do tri -
go trans gê ni co do Ca na dá. 

O Bra sil não teve esse tipo de ini ci a ti va, mas as -
sis tiu a um país que se diz ma du ro, ci vi li za do, sé rio,
fa zê-lo da for ma mais emo ci o nal, mais ir res pon sá vel,
mais in jus ti fi cá vel, cri an do um pro ble ma para o Bra sil, 
que, de acor do com es ti ma ti vas da so ci e da de ru ral
bra si le i ra, já pro du ziu para o se tor pe cuá rio bra si le i ro
um pre ju í zo es ti ma do, hoje, em US$1,7 bi lhão.

Em que con sis te, como se com pôs esse pre ju í -
zo? No sim ples fato de que o es fri a men to das com -
pras in ter na ci o na is de car ne bra si le i ra au men tou a
dis po ni bi li da de no mer ca do in ter no, der ru ban do os
pre ços in ter nos da car ne. Por um lado, per de mos ven -
das no ex te ri or e, por ou tro lado, as sis ti mos, já após a
ini ci a ti va do Ca na dá, a uma re du ção da or dem de 7%

nos pre ços in ter nos da car ne bra si le i ra. Isso sig ni fi ca
uma re du ção de 7% nas re ce i tas do se tor pe cuá rio do 
Bra sil, em vir tu de de uma sim ples guer ra en tre a
Bom bar di er e a Embra er, por que a Bom bar di er não
ace i ta o apo io que a Embra er re ce be no Bra sil e, por
ou tro lado, não per mi te que se con si de rem sub sí di os
os fa vo res ex tra or di ná ri os que re ce be no pró prio Ca -
na dá e que pro mo vem uma re du ção im por tan te nos
seus cus tos.

Por tudo isso, cre io ser ne ces sá rio e opor tu no
sa ber mos se a Bom bar di er é, hoje, for ne ce do ra de al -
gu ma co i sa ao Bra sil, por quan to exis te, no mun do,
mu i ta pos si bi li da de de subs ti tu i ção de seus pro du tos,
se jam eles ma te ri a is, equi pa men tos, ser vi ços, por ou -
tros for ne ce do res. Se ria lí ci to, até que se che gue a
um des fe cho de cen te nes ta dis cus são com o Ca na -
dá, que co me çás se mos a fe char não ape nas uma,
mas to das as por tas com que hoje nos co mu ni ca mos
com os in te res ses da que le país.

O Sr. Pa u lo Har tung (PPS – ES) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Ge ral do Melo?

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Pois
não, no bre Se na dor Pa u lo Har tung.

O Sr. Pa u lo Har tung (PPS – ES) – Se na dor Ge -
ral do Melo, fa rei um rá pi do apar te, por que de se jo
vê-lo co men tar o se gun do tema, que tra ta jus ta men te
do pro ble ma po lí ti co que vi ve mos no in te ri or das duas 
Ca sas. Gos ta ria de pa ra be ni zá-lo pela ini ci a ti va do re -
que ri men to, que con si de ro mu i to opor tu no. No fun do,
acre di to que o tema é tão im por tan te no mun do mo -
der no que, mu i to cedo, o Par la men to pas sa rá a
acom pa nhar com de ta lhes de quem com pra mos e
para quem ven de mos. De se jo tam bém pa ra be ni zá-lo
pelo con te ú do do pro nun ci a men to, mos tran do a po si -
ção que o Bra sil vem ado tan do no em ba te com o Ca -
na dá no que se re fe re ao for ne ci men to de aviões,
prin ci pal men te o con fli to no mer ca do ame ri ca no. Res -
ta uma dú vi da: não sei se o que V. Exª con si de ra equi -
lí brio das au to ri da des bra si le i ras é um pou co de imo -
bi lis mo em re la ção a re a gir e dis pu tar com agres si vi -
da de e com fir me za, como ou tros dis pu tam, os di ver -
sos mer ca dos no mun do. Ape sar da dú vi da que te -
nho, que ro pa ra be ni zar V. Exª pelo con te ú do do pro -
nun ci a men to e pelo re que ri men to. Ao fi nal de um
man da to como Vi ce-Presidente do Se na do Fe de ral,
exer ci do com mu i ta com pe tên cia e tran qüi li da de nos
vá ri os mo men tos em que foi de man da do a de ci dir e
agir, acre di to que se re mos brin da dos, mu i tas ve zes,
pela atu a ção de V. Exª nas co mis sões e prin ci pal men -
te no ple ná rio, como bri lhan te ora dor que é. Era o
apar te que gos ta ria de fa zer ao seu pro nun ci a men to.
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O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Pa u lo Har tung, pe las pa la vras
ge ne ro sas. De se jo jus ti fi car que en ten do que o Go -
ver no bra si le i ro não to mou uma ini ci a ti va de des tem -
pe ran ça, como a do Ca na dá, por en ten der que as re -
gras do jogo in ter na ci o nal não com por tam o ab sur do
co me ti do por aque le país. Pre ten di ape nas mos trar
que, fôs se mos nós um pou co mais ir res pon sá ve is,
um pou co mais le vi a nos, po de ría mos ter to ma do uma 
ati tu de in te i ra men te si mé tri ca àque la to ma da pelo
Ca na dá, pro va vel men te ca u san do aos in te res ses da -
que le país pre ju í zos mu i to ma i o res do que a me di da
to ma da em re la ção à nos sa car ne irá ca u sar.

Eu vou en cer rar este as sun to di zen do que se há
al gu ma co i sa re al men te sé ria, me re ce do ra de aten -
ção nes te epi só dio que nós, bra si le i ros, não po de mos 
trans for mar numa dis pu ta es tu dan til, numa luta en tre
grê mi os es co la res – são duas na ções im por tan tes e
res pe i tá ve is – é o pa pel da Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio nes te pro ces so. Nós, que a ela ade ri mos na 
cer te za de es tar mos in gres san do em um fó rum que
re sol ve ria e har mo ni za ria as di fí ce is re la ções de in te -
res se no mun do co mer ci al, não po de mos as sis tir de
bra ços cru za dos a um de sem pe nho da OMC que
ape nas con sa gre a eter ni za ção das re la ções de de -
pen dên cia en tre as eco no mi as emer gen tes e as eco -
no mi as ma du ras e de sen vol vi das do mun do. É
bastante dis cu tí vel a isen ção da OMC ao apre ci ar a pri -
me i ra par te des te pro ces so, quan do deu ga nho de ca u -
sa à Bom bar di er numa dis pu ta em que o di re i to que a
ela cabe é, no mí ni mo, tre men da men te dis cu tí vel.

Ago ra, per mi ta-me a Casa in gres sar em um ter -
ri tó rio mais de li ca do.

Esta mos às vés pe ras de uma ele i ção para a
Pre si dên cia da Casa. Ca mi nha mos den tro des se pro -
ces so. Eu, como ci da dão e como Se na dor, te nho a
sen sa ção do peso que re pre sen ta o olhar da so ci e da -
de so bre nós. O povo nos vê, nos ouve, nos as sis te,
nos acom pa nha e nos jul ga. Eu olho para o que está
ocor ren do hoje no Con gres so Na ci o nal sem po der re -
pri mir a lem bran ça da luta de tan tos anos que ter mi -
nou me co lo can do aqui: os pro nun ci a men tos e os dis -
cur sos que pro fe ri, os mo men tos de con ví vio com a
po pu la ção, a ale gria de ver bro tar na re la ção com o
povo um sen ti men to de con fi an ça e de es pe ran ça,
que na tu ral men te está no es pí ri to de cada um de nós.
Não foi ape nas co mi go. Tal vez eu seja o mais hu mil de 
de to dos aque les que pas sa ram por esse pri vi lé gio da 
un ção do voto po pu lar. Não foi ape nas co mi go, foi
com to dos nós. O povo está lá nas suas ca sas olhan -
do os seus re pre sen tan tes, as pes so as que es co lheu

para fa lar em seu nome; e está acom pa nhan do esse
pro ces so.

Às ve zes, che go aqui, vejo ali a ima gem se re na
de Rui, e fico pen san do se é que, como di ria Ca mões, 
”lá onde eles se en con tram, me mó ria des ta vida se
con sen te? O que es ta ri am pen san do hoje ho mens
como Rui Bar bo sa, Afon so Ari nos, Tan cre do Ne ves –
es tou me re fe rin do ao Par la men to como um todo, e
não ape nas ao Se na do –, Ulysses Gu i ma rães, Darcy
Ri be i ro, Gus ta vo Ca pa ne ma, João Ne ves da Fon tou -
ra, Oswal do Ara nha, Flo res da Cu nha, Be ne di to Va la -
da res, Otá vio Man ga be i ra. E, mais re cen te men te,
Má rio Co vas, Fer nan do Hen ri que Car do so, o que es -
ta rão pen san do so bre o fato de nós – que, se não so -
mos, de ve ría mos ser ou de ve ría mos ten tar ser a eli te
po lí ti ca do Bra sil – não con se guir mos en con trar uma
so lu ção para um pro ble ma es sen ci al men te po lí ti co. O 
pro ble ma que es ta mos dis cu tin do e que está nos di vi -
din do não é um pro ble ma de en ge nha ria, não é um
pro ble ma de pes qui sa es pa ci al, não é o de fa zer op -
ções de alta tec no lo gia; o pro ble ma que está sen do
dis cu ti do é um sim ples pro ble ma po lí ti co, so bre o qual 
se su põe que te nha mos nós a ex pe riên cia, o co nhe ci -
men to e o ta len to ne ces sá ri os para li dar com ele.

Não pos so tra tar des se as sun to in cor po ran do
ao que es tou di zen do ne nhum dos ju í zos de va lor ou
dos jul ga men tos pes so a is que se têm fe i to nes se pro -
ces so. Não é ob je to do meu in te res se ou das mi nhas
pa la vras ava li ar per so na li da des ou jul gar pes so as,
por que, se eu fos se jul gar os de fe i tos dos ou tros, eu
pre ci sa ria co me çar pe los meus e tal vez des co bris se
que eu mes mo não es ta va em con di ções de jul gar
nin guém. Não é isso e não é dis so que se tra ta.

Tra ta-se ape nas de que o Par la men to bra si le i ro
per mi tiu que se dis se mi nas se nes se pro ces so um
com po nen te emo ci o nal tão pro fun do que, de re pen te, 
co me ça mos a per der o sen so dos li mi tes. De um lado, 
vejo um Par ti do que ren do afas tar da Pre si dên cia dos
tra ba lhos o Pre si den te do Se na do, que se ria sus pe i to
para pre si dir uma ele i ção para a es co lha de seu su -
ces sor; de ou tro lado, vejo ou tro Par ti do que ren do
adi ar as ele i ções da Câ ma ra; e, ain da de ou tro lado,
vejo se mul ti pli ca rem as fi tas de de nún ci as e vejo
tam bém de cla ra ções tris tes, que, nos úl ti mos dias,
pas sa ram a ser de cla ra ções so bre um as sun to que
nem ao me nos se dis cu te nes sas de cla ra ções.

Então, nes ses qua tro anos em que tive o pri vi lé -
gio de per ten cer à Mesa Di re to ra do Se na do, pro cu rei 
dar à mi nha res pon sa bi li da de de Vi ce-Presidente
des ta Casa o me lhor de mim mes mo, pro cu ran do ter
sen so de equi lí brio. Qu an do era ne ces sá rio exer cer
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au to ri da de, não re ce a va exer cê-la, mas nun ca me de -
i xei pos su ir pela sín dro me que, às ve zes, aco me te os
Vi ce-Presidentes de pen sa rem que são Pre si den tes.
Essa sín dro me não me afe tou. E, du ran te qua tro
anos, para mi nha hon ra e para meu pra zer como Se -
na dor, con vi vi com o Pre si den te Anto nio Car los Ma -
ga lhães. Levo des ses qua tro anos a lem bran ça de
uma ex pe riên cia ri quís si ma. E um dos com po nen tes
mais for tes des sa ex pe riên cia é a mi nha cer te za de
que quem vai para a Pre si dên cia do Se na do ou da
Câ ma ra tem a pri me i ra e so be ra na obri ga ção, o pri -
me i ro e so be ra no de ver de de fen der a Insti tu i ção. De -
fen dê-la não é ape nas ar mar bar ri ca das lá fora para
evi tar que ve nham fe chá-la ou var rer seus pi sos em
bus ca de bom bas que des tru am os edi fí ci os. Não. De -
fen dê-la tam bém é pre ser var a sua ima gem, o seu
con ce i to na so ci e da de; de fen dê-la é pre ser var a cre -
di bi li da de da Insti tu i ção; de fen dê-la é de mons trar
que, como não exis te de mo cra cia sem Con gres so,
este País tem Con gres so e pre ci sa con ti nu ar a tê-lo, e 
o Con gres so pre ci sa con ti nu ar sen do uma Casa que,
com to dos os seus de fe i tos, tal vez até por sua to tal vi -
si bi li da de, re ce be a crí ti ca, mas tam bém o re co nhe ci -
men to da sua im por tân cia e da sua ne ces si da de. Não
po de mos per mi tir que essa ima gem se de com po nha,
sob pena de nós mes mos ter mos que sair às ruas e
per cor rer, no sen ti do in ver so, o ca mi nho que nos trou -
xe aqui, ba ten do na por ta das ca sas das pes so as que 
acre di ta ram em nós, a fim de lhes di zer que não de ve -
ri am ter acre di ta do.

Acre di to que a ma i or res pon sa bi li da de de quem
vai, a par tir de ama nhã ou de po is de ama nhã, as su -
mir o co man do do Se na do Fe de ral ou da Câ ma ra dos
De pu ta dos é a de pre ser var esta Insti tu i ção. Como
vejo hoje que a ima gem da Insti tu i ção está se com -
pro me ten do an tes do iní cio da ges tão dos seus fu tu -
ros di ri gen tes, pen so que quem se apre sen ta como
can di da to a Pre si den te da Câ ma ra e a Pre si den te do
Se na do deve de mons trar, an tes mes mo da ele i ção, o
seu com pro mis so com a pre ser va ção da Insti tu i ção.

Que re sul ta do prá ti co pode ter o que es tou di -
zen do aqui? Sei que ne nhum. Os mais ex pe ri en tes,
os mais sa bi dos, os mais es per tos, tal vez até es te jam 
me ou vin do e con si de ran do que este é ape nas o dis -
cur so in gê nuo de um ho mem que já não tem ida de
para ser in gê nuo. Po rém, a mi nha ex pe riên cia po lí ti ca
não foi su fi ci en te para do brar a com pul são de fa zer
aqui lo que jul go ser o meu de ver no dia de hoje. Tra -
ta-se de um ape lo sim ples, um ape lo que faço com
hu mil da de; um ape lo que faço cons ci en te de que a
mi nha ta re fa jun to à Mesa do Se na do ter mi nou pra ti -

ca men te; um ape lo que faço como bra si le i ro; um ape -
lo que faço como Se na dor. A clas se po lí ti ca, pre sen te
no Se na do e na Câ ma ra pe los Se na do res e De pu ta -
dos, tem nas mãos um pro ble ma po lí ti co. Por que os
can di da tos, por que os Pre si den tes de Par ti do, por
que os Lí de res de Ban ca da não re co nhe cem que o
tem po que fal ta é pou co e que se eles se sen ta rem
em tor no de uma mesa e ti ra rem de den tro do seu co -
ra ção a ex pe riên cia, a ca pa ci da de po lí ti ca, o amor ao
Bra sil e o de ver de de fen der esta Insti tu i ção, vão re co -
nhe cer que esse as sun to pre ci sa ser re dis cu ti do a
par tir de hoje e que o ta len to de les será ca paz de
apon tar um ca mi nho que dig ni fi que esta Casa, a Câ -
ma ra dos De pu ta dos, o Con gres so Na ci o nal?

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ra mez Te bet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou ocu par o tem -
po para, mais uma vez, vol tar a um as sun to que, sob
cer to as pec to, le vou o nos so País a se re en con trar
mo men ta ne a men te com seu es pí ri to de bra si li da de,
de ci vis mo, de na ci o na li da de.

Na ver da de, o af fa ir da car ne, o af fa ir da vaca
lou ca, o af fa ir da re ta li a ção que o País so freu – re ta -
li a ção que foi uma ca lú nia, uma in jú ria por par te de
uma das ma i o res po tên ci as do mun do, o Ca na dá –
me xeu com os bri os do povo bra si le i ro, como a di zer
que o na ci o na lis mo ain da exis te no Bra sil.

A de fe sa dos nos sos in te res ses es te ve pre sen te 
me di an te as vo zes mais au to ri za ti vas do Con gres so
Na ci o nal. Re a giu o Con gres so Na ci o nal, re a gi ram as
clas ses pro du to ras e re a giu a nos sa Impren sa, a qual
me re ce os nos sos elo gi os; re a giu tam bém, de for ma
enér gi ca, o Pre si den te da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ve nho a
esta tri bu na não para re pe tir os ar gu men tos já usa dos 
aqui em de fe sa do nos so País, mas ape nas para di zer 
que esse caso é um aler ta, é a pon ta de um ice berg –
para nós bra si le i ros é o fio da me a da – a cha mar nos -
sa aten ção para que cu i de mos do Bra sil. Essa foi re al -
men te a pri me i ra re a ção os ten si va das gran des po -
tên ci as a uma ca mi nha da do Bra sil, a uma tra je tó ria
de nos so País para pe ne trar em áre as tec no ló gi cas,
de i xan do sua po si ção de mero pro du tor e ex por ta dor
de ma té ri as-primas.

Essa ma no bra do Ca na dá, Sr. Pre si den te, Sras e 
Srs. Se na do res, ocor reu às cla ras, com to das as le -
tras, sig ni fi can do que o cres ci men to das ex por ta ções
bra si le i ras está in co mo dan do mu i to os pa í ses mais de -
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sen vol vi dos. No te-se que o Bra sil e o Ca na dá ocu pam
qua se a mes ma po si ção no ran king in ter na ci o nal:
es tão en tre a 8ª e a 10ª eco no mia do mun do. É jus ta -
men te esse país, pró xi mo de nós nes sa con cor rên cia
mun di al de po tên cia eco nô mi ca, de eco no mia que
mu i to se as se me lha à nos sa, que pra ti ca con tra o
Bra sil aqui lo que mu i tos clas si fi cam de re ta li a ção. To -
da via, não te nho dú vi da ao afir mar que se tra ta de
uma tor pe cam pa nha de sen ca de a da por aque le país
con tra nós.

Foi uma bri ga pelo co mér cio de aviões que mo ti -
vou isso?

Seja qual for a mo ti va ção, Sr. Pre si den te, a ver -
da de é que foi uma mo ti va ção cru el, mes qui nha, por -
que men ti ro sa. Ela atin giu em che io o Bra sil, que é
van guar de i ro em pro du ção de car ne, cuja ex por ta ção 
é res pon sá vel pela ge ra ção de US$8 mi lhões. Foi
exa ta men te nes se pon to que o Ca na dá re sol veu ca lu -
ni ar o nos so País.

Di rão mu i tos: mas isso é uma men ti ra! Os téc ni -
cos do Ca na dá es tão vin do ao Bra sil e logo vão cer ti fi -
car-se de que isso é uma ca lú nia e que foi um erro do
Ca na dá.

No en tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, a ati tu de do Go ver no ca na den se já nos ca u sou
gra ves pre ju í zos. Não te nho a me nor dú vi da dis so.

Lem bro-me de que Emi le Zola, ao de fen der o
Ca pi tão Drey fus, que, acu sa do de tra ir a Fran ça, foi
pos te ri or men te ino cen ta do, es cre veu: ”Ca lu ni ai, ca lu -
ni ai; sem pre fi ca rá al gu ma co i sa“. O Ca na dá es que -
ceu os mais co me zi nhos prin cí pi os da Di plo ma cia e
in ves tiu, de for ma ar ro gan te e tor pe, con tra o Bra sil e
os bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fi quei ad -
mi ra do – não sur pre so – com a re a ção do Con gres so
Na ci o nal e de to das as nos sas au to ri da des, por que
esse sen ti men to de bra si li da de está pre sen te em to -
dos nós. Vi com ale gria que a Di plo ma cia bra si le i ra
está agin do.

Mas ocu po esta tri bu na para fa zer um aler ta, em 
face des sa li ção que nos foi dada: já que a glo ba li za -
ção é mu i to cru el, pre ci sa mos ado tar ime di a ta men te
me ca nis mos de de fe sa da eco no mia na ci o nal, que se 
está de sen vol ven do. É pre ci so en ten der que as re la -
ções en tre os pa í ses não são in gê nu as; são re la ções
di fí ce is, e o Bra sil pre ci sa es tar pre pa ra do para de fen -
der-se na sua ca mi nha da rumo ao de sen vol vi men to.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Ra mez
Te bet?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Com
mu i ta satis fa ção, ilus tre Se na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Qu e ro
mais uma vez so li da ri zar-me com V. Exª pela den si da -
de do seu dis cur so. É cla ro que to dos nós es ta mos
no tan do que o fio fi lo só fi co con du tor do seu dis cur so
é mais do que uma sim ples ma ni fes ta ção; V. Exª de -
fen de o nos so País, e eu não po de ria de i xar de ma ni -
fes tar-lhe a mi nha so li da ri e da de.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral, pelo seu apar te.

Digo que pre ci sa mos nos an te ci par aos fa tos.
Como? Eu me re cor do de que o Se na dor Ge ral do
Melo, ao ocu par a tri bu na, dis se que ha via fe i to um re -
que ri men to so li ci tan do in for ma ções a res pe i to do
Pro je to Si vam. S. Exª in da ga va se esse pro je to fa zia
re fe rên cia a al gum con tra to en tre o Bra sil e al gu ma
em pre sa ca na den se, seja de que na tu re za for, para
aqui si ção de aviões ou de ou tras mer ca do ri as in clu í -
das no Pro je to Si vam, que tive a hon ra de re la tar nes -
ta Casa. Hoje vejo que é um pro je to in dis pen sá vel à
de fe sa da so be ra nia na ci o nal.

Em ver da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, quan do re la tei aque le pro je to, além de de fen der
que o Se na do de ve ria dar o seu con sen ti men to para a 
con tra ta ção do em prés ti mo, en trei no mé ri to do Pro je -
to Si vam, o qual ti nha um con te ú do ver de/ama re lo,
um con te ú do na ci o na lis ta. Per ce bi que esse Pro je to
nos aju da ria a co nhe cer imen sa par te do ter ri tó rio
bra si le i ro, tal vez ain da des co nhe ci da de to dos nós,
mas co bi ça da alhu res, co bi ça da alhu res, co bi ça da
além-fronteiras pela ri que za que re pre sen ta a re gião
Ama zô ni ca.

De fen di, na que la oca sião, um pro je to de de sen -
vol vi men to para a Ama zô nia, as sim como te nho de -
fen di do, nes ta Casa, um pro je to de de sen vol vi men to
para a re gião do Pan ta nal e que o pro je to de cres ci -
men to, de de sen vol vi men to e de pro gres so para este
País tem de, ne ces sa ri a men te, ser di ri gi do para o in -
te ri or, eli mi nan do as nos sas de si gual da des re gi o na is
e so ci a is.

Pen so que esse epi só dio que en vol ve Bra sil e
Ca na dá ser ve para nos aler tar para o fato de que de -
ve mos re al men te avan çar em di re ção ao in te ri or, prin -
ci pal men te em di re ção à re gião Ama zô ni ca, Se na dor
Ber nar do Ca bral, que V. Exª tão bem re pre sen ta nes -
ta Casa, apre sen tan do um pro je to de de sen vol vi men -
to para o Nor te bra si le i ro, a fim de que pos sa mos evi -
tar a co bi ça que hoje re cai so bre aque la por ção do
Ter ri tó rio Na ci o nal.
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Lem bro o ex-presidente fran cês, Fran ço is Mi ter -
rand, a pro pó si to mes mo da Ama zô nia, quan do afir -
mou ser o con ce i to de so be ra nia hoje mu i to re la ti vo,
pois quem não toma con ta do que é seu não pode exi -
gir que os ou tros não se apro ve i tem das ri que zas
exis ten tes. No caso, vol to a re pe tir, ele se re fe ria pre -
ci sa men te à re gião Ama zô ni ca.

Então, está na hora de este País acor dar e co lo -
car em prá ti ca es ses pro je tos de de sen vol vi men to. A
úni ca for ma de fa zer mos isso é cu i dan do de nos sas
em pre sas, de nós mes mos, da nos sa so be ra nia,
cons tru ir uma na ção que de pen da do es for ço, do suor 
e do tra ba lho de seus pró pri os fi lhos, os bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em re -
lação a essa ques tão da car ne, falo pelo Esta do do
Mato Gros so do Sul, o qual re pre sen to. Ima gi nem
V. Exªs o pre ju í zo que essa re ta li a ção está ca u san do
ao Esta do que é o ma i or pro du tor de car ne bo vi na
des te País, que pos sui 24 mi lhões de ca be ças em seu 
re ba nho! Ima gi nem V. Exªs quan tos con têi ne res es -
tão pa ra dos em nos sos por tos em ra zão des sa ca lú -
nia que o Ca na dá es pa lhou pelo mun do in te i ro con tra
o Bra sil!

É fato, Sr. Pre si den te, que, com essa his tó ria de
do en ça da vaca lou ca, algo fi ca rá con tra nós: ha ve rá
sem pre aque la dú vi da, até mes mo en tre nós, bra si le i -
ros, so bre se essa afir ma ti va ca na den se é ver da de i ra
ou men ti ro sa; con tu do, uma afir ma ti va com a qual o
Ca na dá nos agre diu fron tal men te.

Por isso mes mo, es tou de fen den do, nes ta Casa, 
um pro je to de de sen vol vi men to para o Pan ta nal. Tra -
ta-se de um pro je to, em an da men to, pelo qual se des -
ti na uma ver ba de R$400 mi lhões, sen do R$200 mi -
lhões para o Esta do de Mato Gros so e R$200 mi lhões 
para o Esta do de Mato do Sul. To da via, essa ini ci a ti va
ain da não saiu do pa pel, pre ci san do, pois, ser co lo ca -
do em prá ti ca ime di a ta men te a fim de que pos sa mos
pro mo ver o de sen vol vi men to de uma re gião tão rica
como a do Pan ta nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as so mo à
tri bu na em de fe sa da qui lo que é nos so, para di zer que 
um pou co de na ci o na lis mo ain da faz bem nes se mun -
do de glo ba li za ção. Pre ci sa mos apren der a gos tar
mais de nós mes mos e nos an te ci par mos aos fa tos.
Será que aguar da re mos ou tra re ta li a ção con tra o Bra -
sil para pro fe rir mos aqui os nos sos dis cur sos, para
for mar mos uma co mis são de Par la men ta res e ir mos
às em ba i xa das for ma li zar os nos sos pro tes tos em de -
fe sa dos in te res ses na ci o na is? Acre di to que não, Sr.
Pre si den te.

Te nho re pe ti do que de ve mos es tar aten tos a
essa glo ba li za ção, que, ape sar de sa ber mos ir re ver -
sí vel, é mu i to cru el. Nes se mun do de ne gó ci os, nin -
guém abre as asas para nin guém. O Bra sil, se qui ser
con ti nu ar ex por tan do e me lho ran do a sua ba lan ça de
pa ga men tos, pre ci sa re al men te ado tar me ca nis mos
de de fe sa dos nos sos pro du tos, apro ve i tan do to das
as ri que zas, in clu si ve as en con tra das no Pan ta nal e
na re gião Ama zô ni ca.

O Esta do de Mato Gros so do Sul não está brin -
can do; o as sun to é mu i to sé rio! V. Exªs sa bem qual o
pre ju í zo ca u sa do ao Esta do do Mato Gros so do Sul
pelo fe cha men to das bar re i ras em vir tu de da fe bre af -
to sa? Mais de R$500 mi lhões. Des de ja ne i ro de 1999, 
por ca u sa do co mér cio in ter na ci o nal, fi ca mos nes sa
si tu a ção, com as bar re i ras fe cha das, sem a per mis -
são ne ces sá ria ao trân si to do re ba nho de Mato Gros -
so do Sul para ou tras Uni da des da Fe de ra ção. Re cen -
te men te, mais pre ci sa men te na se ma na pas sa da, o
Sr. Mi nis tro da Agri cul tu ra as si nou – eu es ta va pre -
sen te – uma por ta ria li be ran do esse trân si to. Pen sei,
en tão, que Mato Gros so do Sul es ta va li vre do pro ble -
ma da fe bre af to sa; po rém, ain da hoje, re ce bi cor res -
pon dên ci as dos meus con ter râ ne os, pe din do-me que
to mas se as pro vi dên ci as ca bí ve is, pois a re fe ri da por -
ta ria fi cou no pa pel. Até ago ra, a Se cre ta ria de Agri -
cul tu ra do Esta do de Mato Gros so do Sul não está
con ce den do a com pe ten te li cen ça para que o nos so
gado seja ven di do para São Pa u lo ou para ou tras Uni -
da des da Fe de ra ção – é a eter na bu ro cra cia em per -
ran do os pro gres sos e o de sen vol vi men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de ve mos
sair, às ve zes, do cam po da sub ser viên cia e re a gir
mais fron tal men te. A nos sa di plo ma cia pre ci sa ser
mas aguer ri da no pla no in ter na ci o nal; pre ci sa mos lu -
tar mais pela de fe sa dos in te res ses do nos so País.
Dis po mos de um ex ce len te cor po di plo má ti co, do qual 
te mos mu i to de nos or gu lhar – e não há que se du vi -
dar do pa tri o tis mo dos nos sos re pre sen tan tes, em
qual quer es fe ra, seja no Po der Le gis la ti vo, no Ju di ciá -
rio, no Exe cu ti vo ou no cor po di plo má ti co –, mas se
não hou ver um pou co mais de ar ro jo e au dá cia em
de fe sa da qui lo que nos per ten ce, Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, es ta re mos, de tem pos em tem pos,
com pro ble mas como esse com o qual o Ca na dá, de
for ma in jus ta, pro vo ca do ra, ca lu ni o sa, aten tou con tra
a dig ni da de dos bra si le i ros.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?
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O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Com
toda a cer te za, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha; é uma
hon ra ou vi-lo.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – Ilus tre
Se na dor, des cul pe-me in ter rom per o bri lhan te pro -
nun ci a men to que V. Exª traz à Casa e que nos en vol ve 
a to dos, ante a pre o cu pa ção, pri me i ra men te, com a
so be ra nia na ci o nal. Te mos que nos le van tar, efe ti va -
men te, de for ma ve e men te, dura e in ques ti o ná vel,
quan do se tra ta de res guar dar a so be ra nia na ci o nal.
Por ou tro lado, te mos que, da mes ma for ma e com a
mes ma ve e mên cia, de fen der a qua li da de da nos sa
car ne, in du bi ta vel men te uma das me lho res do mun -
do, uma vez que é pro du zi da a pas to – é o cha ma do
”boi ver de“ do Bra sil, cri a do sob as me lho res con di -
ções com que se pode cri ar os ani ma is. Vê-se, no bre
Se na dor, nes sa ati tu de do Ca na dá, um pro pó si to in -
con fes so. Na ver da de, não se tra ta ape nas de uma
pre o cu pa ção com a qua li da de da nos sa car ne; a im -
po si ção de bar re i ras sa ni tá ri as, ca pi ta ne a da pelo Ca -
na dá, ao nos so pro du to é uma res pos ta, tal vez uma
ma ni fes ta ção de sur pre sa, pe las con quis tas tec no -
lógicas bra si le i ras, que co lo ca ram a em pre sa Bom -
bar di er ca na den se, pro du to ra de aviões a jato, pre o -
cu pada, pois en con trou uma con cor ren te à al tu ra no
mer ca do: a Embra er, que está pro du zin do o ERJ-145, 
jato para vôos re gi o na is, de al tís si ma qua li da de, de
tec no lo gia de pon ta e que vem des per tan do a gran de
pre o cu pa ção em uma dis pu ta de mer ca do in ter na ci o -
nal. E o que fa ria o Ca na dá para con cor rer, para re ta li -
ar, para cri ar di fi cul da des à con cor rên cia leal que a
Embra er está fa zen do? Cri ar di fi cul da des nos ou tros
se to res de ex por ta ção como o da pro du ção da car ne.
O Esta do de V. Exª está ex tre ma men te pre ju di ca do
por que a pe cuá ria é uma das prin ci pa is fon tes da sua
eco no mia, as sim como o meu. Por essa ra zão, es tou
con ven ci do, Se na dor Ra mez Te bet, de que esta
Casa, o Go ver no bra si le i ro, o Con gres so Na ci o nal
como um todo ha ve rão de res pon der à al tu ra, como já 
es tão res pon den do as nos sas au to ri da des di re ta -
men te li ga das à ques tão. A Chan ce la ria bra si le i ra
está res pon den do à al tu ra às de cla ra ções ino por tu -
nas e ina de qua das fe i tas pelo Ca na dá. Ha ve re mos
de res ga tar a cre di bi li da de que o Bra sil tem com re la -
ção à qua li da de da car ne bo vi na bra si le i ra ex por ta da
não só para o Ca na dá, a qual não ofe re ce ne nhum
ris co à sa ú de hu ma na, pre o cu pa ção le van ta da pelo
Ca na dá. Por tan to, Se na dor Ra mez Te bet, re ce ba os
meus cum pri men tos, a mi nha ho me na gem e a mi -
nha so li da ri e da de nes sa luta que não é so men te de

V. Exª, mas de to dos nós des ta Casa e do Con gres so
Na ci o nal.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha, V. Exª ana li sa a ques tão com ex -
tre ma ca te go ria. É cla ro que o pro ble ma é de con cor -
rên cia co mer ci al. To dos te mem o avan ço do Bra sil,
país rico, de solo fér til. Qu an do eu fa lei na Ama zô nia e 
no Pan ta nal, re fe ri-me a duas re giões que pos su em a
subs tân cia, a mer ca do ria que vai va ler mais do que
ouro e mais do que o pe tró leo da qui a al guns anos,
que é a água. De ve mos ter um pro je to de de sen vol vi -
men to para es sas e ou tras re giões mais po bres do
nos so Bra sil, a fim de eli mi nar mos as de si gual da des
re gi o na is. Po de mos cres cer ain da mais.

V. Exª acen tu ou mu i to bem: o pro ble ma é de
con cor rên cia. Mas esse não é um fato iso la do; ou tras
ati tu des sur gi rão. É por isso que es tou cha man do a
aten ção de to dos. Clas si fi co cri mi no sa essa ma no bra
do Ca na dá por que ca lu ni o sa, sur ge num mo men to
em que ele es ta va per den do ter re no para a avi a ção
co mer ci al bra si le i ra.

Ve jam a co in ci dên cia: o Ca na dá e o Bra sil pos -
su em, pra ti ca men te, o mes mo po ten ci al eco nô mi co,
am bos es tão en tre as ma i o res po tên ci as eco nô mi cas
do mun do. Só que o Ca na dá faz par te do Gru po dos
Sete, é con si de ra do um país de sen vol vi do. Nós te -
mos uma ri que za em po ten ci al, da qual pre ci sa mos
cu i dar e de fen der des de ago ra, para que ela não nos
seja sur ru pi a da pe las na ções mais po de ro sas.

Sei que V. Exª co nhe ce bem o pro ble ma da car -
ne. Vol to es pe ci fi ca men te ao as sun to. V. Exª mu i to me
hon rou com um bre ve apar te. V. Exª re pre sen ta o
Esta do de To can tins e sabe que o nos so re ba nho é
dos me lho res do mun do. O re ba nho bo vi no de Mato
Gros so do Sul é o ma i or, e o de To can tins não fica
mu i to atrás.

Pre ci sa mos de uma so lu ção ur gen te, em de fe sa 
da qui lo que é nos so, em de fe sa dos cri a do res, dos
pro du to res que apri mo ra ram o nos so re ba nho. Te mos 
que pres tar uma ho me na gem ao pro du tor ru ral do
Bra sil, ao cri a dor do Bra sil, pela qua li da de do pro du to
bra si le i ro, in fe liz men te afe ta do por uma ca lú nia. Vol to
a afir mar: da ca lú nia sem pre fica al gu ma co i sa.

O Ca na dá, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, pre ju -
di cou con si de ra vel men te o Bra sil, ape sar de acre di tar 
que, com um las tro de bom sen so, ele de via era pe dir
des cul pas ao mun do in te i ro por co me ter in jus ti ça tão
gra ve con tra o nos so País. Mas essa des cul pa vai
che gar um pou co tar de, por que pre ju í zos ele já deu à
nos sa eco no mia.
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O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Ra -
mez Te bet, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 
um apar te, com mu i ta hon ra, ao Se na dor Ro meu
Tuma.

Sr. Pre si den te, Se na dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª
have rá de com pre en der que pre ci so con ce der o apar -
te ao Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Te -
nho cer te za de que o emi nen te Se na dor Ro meu
Tuma será mu i to bre ve.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se rei bre ve,
Sr. Pre si den te. Ape nas de se jo cum pri men tar o Se na -
dor Ra mez Te bet pela sua elo qüên cia e pe los cons -
tan tes dis cur sos que faz em de fe sa dos in te res ses
na ci o na is. Enquan to V. Exª fa zia uso da pa la vra, re -
cor dei-me de um fato mu i to an gus ti o so: o Ca na dá lu -
tou, nes te ple ná rio e na Câ ma ra, para apro var o acor -
do de ex tra di ção de cri mi no sos e da qui le vou, por be -
ne vo lên cia do Go ver no bra si le i ro, dois se qües tra do -
res que tan to mal ca u sa ram, não só ao Bra sil, mas a
vá ri os pa í ses da Eu ro pa e da Amé ri ca La ti na. O Ca -
na dá, pelo in te res se de uma em pre sa pri va da, ten ta
sa cri fi car o Bra sil num mo men to em que esse ne ces -
si ta de apo io in ter na ci o nal para o seu de sen vol vi men -
to. Esque cem-se de que a mi sé ria e a po bre za ain da
são gran des no nos so país. E ain da vem fa lar em di re -
i tos hu ma nos. Le va ram os se qües tra do res para se -
rem tra ta dos como prín ci pes e que rem que o povo
bra si le i ro so fra com a pres são eco nô mi ca dos gran -
des pa í ses. Te mos que re a gir, como dis se V. Exª. Esti -
ve na úl ti ma Cou ro mo da – que de pen de do cou ro das
va cas –, onde foi dito que ha via uma gran de pre o cu -
pa ção por par te do Ca na dá com o avan ço na ex por ta -
ção do cal ça do bra si le i ro para aque le país, que já avi -
sa va que co lo ca ria obs tá cu los co mer ci a is a fim de im -
pe dir a im por ta ção des se pro du to. Endos so o pro tes -
to de V. Exª e ar gu men to que a Rayt he on po de rá, in di -
re ta men te, com prar do Ca na dá, sem que o Bra sil
tome co nhe ci men to, e mon tar os com po nen tes dos
equi pa men tos que uti li za rá. Assim, o ofí cio do Se na -
dor Ge ral do Melo tem que ser es ten di do para to dos
os pro du tos que vi rão ao Bra sil, mes mo que ad qui ri -
dos in di re ta men te por ou tras em pre sas ame ri ca nas
ou ale mãs que cons tru i rão os equi pa men tos para a
vi gi lân cia da Ama zô nia. Mu i to obri ga do, Se na dor Ra -
mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ro meu Tuma, de se jo cum pri men tá-lo pela lem bran -
ça, pelo exem plo que trou xe a esta Casa. Como o Ca -
na dá foi rá pi do, Se na dor Ro meu Tuma! Como a di plo -

ma cia ca na den se foi rá pi da, tão in te res sa da, quan do
se tra ta va de de fen der com pa tri o tas seus que ha vi am
pra ti ca do cri mes he di on dos aqui no Bra sil, como o se -
qües tro de bra si le i ros. Com que tris te za nós vi mos o
Bra sil per mi tir a ex tra di ção de les!

Se na dor Ro meu Tuma, nós não apren de mos a
li ção na que la épo ca, mas a lem bran ça de V. Exª jus ti -
fi cou a mi nha vin da a esta tri bu na. Como eu dis se no
iní cio do meu pro nun ci a men to: a mi nha pre sen ça
aqui é para ser vir de aler ta para que se ja mos mais
au da ci o sos, mais ar ro ja dos, para que ado te mos me -
di das de de fe sa dos nos sos in te res ses o mais ra pi da -
men te pos sí vel.

Te mos que, pri me i ro, de fen der os in te res ses do
Bra sil, co lo cá-los aci ma de tudo. Não po de mos ser
com pla cen tes. Eu di ria até, sem que rer atin gir a di plo -
ma cia bra si le i ra, fa zen do um tro ca di lho que pode ser
mu i to ba ra to, que nós não po de mos ser tão di plo má ti -
cos como te mos sido. Pre ci sa mos re a gir quan do atin -
gem ou pro cu ram atin gir a so be ra nia bra si le i ra. Mu i to
obri ga do.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra pela Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Tem
V. Exª a pa la vra por cin co mi nu tos, emi nen te Se na -
do ra He lo í sa He le na, para uma co mu ni ca ção de li -
de ran ça.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, pri me i ra men te, co mu ni co, com mu i to pra zer, que o
Par ti do Po pu lar So ci a lis ta, PPS, vol ta a in te grar o Blo -
co Par la men tar de Opo si ção no Se na do Fe de ral. É
evi den te que, du ran te este ano, mes mo o Par ti do Po -
pu lar So ci a lis ta não es tan do in te gra do ofi ci al men te
ao Blo co, ti ve mos a opor tu ni da de de fa zer dis cus sões 
qua li fi ca das, re a li zar um de ba te de idéi as ex tre ma -
men te qua li fi ca do, à luz dos in te res ses da so ci e da de,
dos in te res ses do povo bra si le i ro. E isso que não era
for mal, aca bou nes se mo men to im por tan te sen do for -
ma li za do pelo Lí der do PPS, Se na dor Pa u lo Har tung,
as si na do tam bém pe los Se na do res Ro ber to Fre i re e
Car los Wil son.

Para to dos nós do PT e PDT, que in te gra mos o
Blo co da Opo si ção, é mo ti vo de hon ra e de or gu lho a
re in te gra ção des ses com pa nhe i ros do PPS, ex tre ma -
men te va lo ro sos, ao Blo co Par la men tar da Opo si ção.

Apro ve i to tam bém, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, para re gis trar que nós, do Blo co Par la -
men tar da Opo si ção jun ta men te com o PPS – falo
tam bém em nome do nos so Lí der na Câ ma ra, De pu -
ta do Wal ter Pi nhe i ro, e do Pre si den te do meu Par ti do,
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nos so que ri do com pa nhe i ro De pu ta do José Dir ceu –,
so mos con trá ri os ao adi a men to da data da ele i ção
para a Pre si dên cia da Câ ma ra e do Se na do. Enten de -
mos que são gra vís si mas as de nún ci as fe i tas nes se
fi nal de se ma na, as que vêm sen do fe i tas pe los me i os 
de co mu ni ca ção e as en vi a das por meio de li te ra tu ra
ou de dos siês a to dos os Par la men ta res da Casa, que 
por sua vez as têm en ca mi nha do ao Con se lho de Éti -
ca. Enten de mos que é de fun da men tal im por tân cia
que se ins ta le uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri -
to para se fa zer logo uma apu ra ção ge ral. Tal vez uma
CPI água sa ni tá ria, para que pos sa mos apu rar tudo
que vem sen do dito até o mo men to. Toda vez que
esse se pul cro ca i a do se rom pe e o odor fé ti do al can -
ça men tes e co ra ções es pa lha dos pelo Bra sil cria-se,
em cada um de nós Par la men ta res, a obri ga ção de
en vi dar es for ços no sen ti do de ga ran tir o apro fun da -
men to das in ves ti ga ções. Sen do as sim, so mos fa vo -
rá ve is à CPI, ao apro fun da men to das in ves ti ga ções. A 
Opo si ção, em ne nhum mo men to, foi omis sa ou cúm -
pli ce di an te de de nún ci as, dos siês, fi tas ou o que quer 
que te nha sido apre sen ta do tan to em re la ção à Câ -
ma ra quan to ao Se na do. 

De i xa mos cla ro, no en tan to, que so mos con tra o 
adi a men to da ele i ção, que deve acon te cer no dia 14,
con for me foi con vo ca da. To dos os de ba tes de vem ser
pú bli cos, se gun do a von ta de da Opo si ção. A es tru tu ra 
de co mu ni ca ção do Con gres so deve pos si bi li tar, in -
clu si ve, o de ba te en tre to dos os can di da tos. Qu a li fi -
can do-se um de ba te com a so ci e da de so bre o pa pel
da ins ti tu i ção po de re mos, de fato, ele ger, com a par ti -
ci pa ção des ta, o fu tu ro Pre si den te do Se na do e da
Câ ma ra.

O Blo co da Opo si ção tem um can di da to, o Se -
na dor Jef fer son Pé res. Pro cu ra mos to dos os Par la -
men ta res da Casa para dis cu tir a can di da tu ra do Se -
na dor Jef fer son Pé res, que é um ho mem de bem, de
va lor. Embo ra S. Exª in te gre o Blo co da Opo si ção, em
ne nhum mo men to pro mo veu de ba tes ide o ló gi cos,
pro gra má ti cos ou de i xou de cum prir o que man dam a
Cons ti tu i ção e o Re gi men to Inter no da Casa. Por tan -
to, só de ve ri am ter medo do Se na dor Jef fer son Pé res, 
na Pre si dên cia da Casa, aque les que fa zem o dis cur -
so da in de pen dên cia da ins ti tu i ção de mo crá ti ca e que 
não que rem se sub me ter ao ri gor da Cons ti tu i ção e
do Re gi men to Inter no da Casa. 

Sr. Pre si den te, faço es sas ob ser va ções de i xan -
do o de ba te – em fun ção de ter ape nas cin co mi nu tos
como Lí der –, para o qual ha via me ins cri to, so bre as
ques tões da vaca lou ca, das re la ções in ter na ci o na is
do Bra sil não ape nas com o Ca na dá, e, en fim, da in -

ser ção do Bra sil na glo ba li za ção su bor di na da aos in -
te res ses do gran de ca pi tal, das gran des na ções, do
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Du ran te o dis cur so da Srª He lo í sa He -
le na, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Pa tro cí nio. 

É lida a se guin te:

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª que o Par ti do Po pu lar So ci a -

lis ta – PPS, vol ta a in te grar, a par tir des ta data, o Blo -
co Par la men tar de Opo si ção no Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 12 de fe ve re i ro de 2001. –
Se na dor Pa u lo Har tung – Se na dor Ro ber to Fre i re – 
Se na dor Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

Com a pa la vra o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –

Sr. Pre si den te, eu ha via ce di do a mi nha vaga para o
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i to ou qua se 
tudo já se fa lou a res pe i to do bo i co te ca na den se à
car ne bra si le i ra. De tudo que é ma lé fi co, qua se sem -
pre ti ra mos con clu sões boas. A con clu são que tiro
des sa si tu a ção é a de que a so ci e da de bra si le i ra não
está mor ta, de que o povo bra si le i ro não está iner te.
Le van tou-se em toda par te o bra do de na ci o na lis mo
que há mu i to tem po não ou vía mos em nos so País.

Essa mu dan ça de ati tu de ocor reu, em bo ra de
ma ne i ra tí mi da, por oca sião da mu dan ça do nome Pe -
tro bras para Pe tro brax. Um ab sur do al ta men te inu si -
ta do que, que ro acre di tar, ocor reu sem o co nhe ci -
men to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e
que gas tou mu i to di nhe i ro dos co fres pú bli cos. Com
essa bo ba gem gas tou-se mu i to di nhe i ro e, na oca -
sião, per ce be mos que a so ci e da de bra si le i ra está

Fe ve re i ro  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-feira  13   00599

JAN/FEV 2001308    ANAIS DO SENADO NACIONAL 



aler ta. O pro ble ma da vaca lou ca tor nou-se um in sul to 
ao tra ba lho cada vez mais qua li fi ca do, que vem sen do 
in tro du zi do nos di ver sos Esta dos bra si le i ros por seus
res pec ti vos Go ver na do res e pelo Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra e, so bre tu do, pe los tra ba lha do res ru ra is, prin -
ci pal men te onde mais se cu i da da qua li da de sa ni tá ria 
dos nos sos ani ma is.

Por tan to, acho que foi bom, teve um lado po si ti -
vo, me xeu com o brio, mais uma vez, de toda a Na ção
bra si le i ra. Con tu do, que ro acre di tar que com a mis são 
di plo má ti ca de sa ni ta ris tas do Mi nis té rio da Agri cul tu -
ra ca na den se, que es ta rá che gan do ao Bra sil na pró -
xi ma quar ta-feira, tudo ha ve rá de re sol ver-se na mais
ab so lu ta har mo nia, di plo ma ti ca men te, tal vez mais
ain da do quer ou de se ja o Se na dor Ra mez Te bet, di -
zen do que nem tudo tem que ser re sol vi do com ex -
ces so de de mo cra cia. Con cor do com S. Exª, mas te -
nho a im pres são de que, na quar ta-feira, tal vez na
pró xi ma se ma na, já te re mos so lu ci o na do di plo ma ti -
ca men te a ques tão des se bo i co te, des se em bar go
ca na den se, que tem ou tros mo ti vos – to dos nós sa be -
mos –, que é o caso da Bom ba di er.

Mu i to mais do que isso, exis te o fato de o povo
da Amé ri ca do Nor te es tar que ren do for çar o Bra sil a
en trar mu i to cedo na Alca. E a po si ção bra si le i ra está
al ta men te cor re ta. Qu e ro aqui re fe ren dar e di zer da
mi nha ale gria pelo com pro me ti men to do Chi le com o
Bra sil, no sen ti do de in gres sar na Alca só a par tir de
2005. 

Acre di to que essa po si ção do Bra sil é mu i to im -
por tan te. Te mos que cu i dar pri me i ro do Mer co sul e
pos te ri or men te da Alca. Tive opor tu ni da de de re pre -
sen tar o Bra sil em uma re u nião pre pa ra tó ria da Alca
na Cos ta Rica. Acre di to que o Bra sil está ab so lu ta -
men te cor re to. A im plan ta ção da Alca, con for me opi -
nião da ma i o ria do gru po la ti no-americano, deve ser
pro ces sa da a par tir de 2005. Pri me i ro te mos que cu i -
dar do Mer co sul; te mos que for ta le cer a Amé ri ca do
Sul, Sr. Pre si den te. 

Eu dis se aqui, em al gu mas opor tu ni da des, que
não sou a fa vor da glo ba li za ção. To dos que são a fa -
vor sa bem que ela vem de ma ne i ra ine xo rá vel. A glo -
ba li za ção é como uma en chen te, um ven da val que,
que i ra mos ou não, acon te ce rá e te mos que es tar pre -
pa ra dos para nos de fen der. Glo ba li za ção nada mais é 
do que uma mo der na for ma de co lo ni za ção das gran -
des po tên ci as so bre tu do so bre as na ções em de sen -
vol vi men to. 

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Con fi ro o apar te, com mu i ta hon ra, ao emi nen te re -
pre sen tan te do meu que ri do Esta do, Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Se na dor Car los Pa tro cí nio, que ro pa ra be ni zar V. Exª
pela aná li se que faz do con tex to da eco no mia glo ba li -
za da, prin ci pal men te a pri me i ra par te do dis cur so de
V. Exª. Re al men te foi mu i to im por tan te para o Bra sil,
para o País e para a Na ção, a nos sa pri me i ra re a ção,
quem sabe dura. Para al guns, po de ria ter sido ain da
mais dura. Mas, em um se gun do mo men to, a ne go ci a -
ção foi en tre gue a nin guém me nos do que o Mi nis tro
Cel so La fer, cu i da do sa men te es co lhi do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca, e que vai, de fi ni ti va men te, dar
en ca mi nha men to cor re to ao pro ces so, que pre ci sa
ago ra do pro fis si o na lis mo e da ca te go ria da nos sa di -
plo ma cia por ele mu i to bem re pre sen ta da. E a sua
pre o cu pa ção, mu i to bem jus ti fi ca da, Se na dor Car los
Pa tro cí nio, tem em vis ta a eco no mia do País, a eco no -
mia do nos so Esta do. Nós so mos pro mis so res pro du -
to res de car ne da mais alta qua li da de, ten do sido re -
cen te men te ex clu í dos da zona de ris co da af to sa. To -
ma mos me di das sa ne a do ras, o que nos per mi te hoje
a ex por ta ção e o con su mo in ter no. A par tir des te mo -
men to, a con du ção des te con ten ci o so está mu i to bem 
en tre gue ao nos so Mi nis tro Cel so La fer. Com re la ção
à glo ba li za ção, con cor do tam bém com V. Exª de que
não há mais como nos co lo car mos con tra ela. Há de
se es co lher a ma ne i ra cor re ta de nela ver mos os in te -
res ses bra si le i ros e a sua in ser ção. Ima gi no sem pre
que nós, que, até o pre sen te mo men to, te mos sido a
par te mais fra ca des sa ne go ci a ção, como a nos sa bi -
o di ver si da de, com nos sos re cur sos na tu ra is, de ten to -
res de gran de per cen tu al das águas do ces des te pla -
ne ta, te mos, sim, o lado mais for te; te mos, sim, como
pro vo car a nos sa in ser ção nes se con tex to em uma
po si ção mais fir me. Sem dú vi da ne nhu ma, a de fe sa
do Mer co sul, dos nos sos in te res ses e do nos so con ti -
nen te, isso tudo está sen do mu i to bem ana li sa do no
pro nun ci a men to de V. Exª. Eu o pa ra be ni zo. Cer ta -
men te, os to can ti nen ses tam bém co me mo ram o que
já vis lum bra mos como uma sa í da des se im pas se
com o Bra sil for ta le ci do. Quem sabe es te ja mos nos
po si ci o nan do de uma ma ne i ra mais fir me e res pe i ta -
da nes se con tex to que há de ser mu i to bem ob ser va -
do, sim, por que já é um con tex to glo ba li za do em que
aque les que de têm a tec no lo gia e a su pre ma cia da
sua po si ção eco nô mi ca aca bam por im por seus in te -
res ses. O Bra sil vai indo mu i to bem. Nos sa eco no mia
se es ta bi li za e nos so de sen vol vi men to está si na li za -
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do pe los seus nú me ros. Por tan to, Se na dor Car los Pa -
tro cí nio, co me mo ro seu pro nun ci a men to como a nova 
eta pa do pro ces so em que o Bra sil há de sair for ta le ci -
do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço, emi nen te Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
pos, sua in ter ven ção. V. Exª, que tam bém se pre o cu -
pa com o de sen vol vi men to do nos so País e, prin ci pal -
men te, do Esta do de To can tins, sabe que, se o País
so frer com o pro ces so per ver so da glo ba li za ção – se
ela for di ri gi da nes se sen ti do –, nos sos Esta dos pe ri -
fé ri cos, aque les que es tão em fase de de sen vol vi -
men to, ha ve rão de pa de cer sob a égi de do de sen vol -
vi men to glo ba li za do. 

Eu gos ta ria de aler tar o Ple ná rio e toda a Na ção
bra si le i ra para o fato de que de ve mos es tar pre pa ra -
dos, por que ou tras re ta li a ções vi rão, sem a me nor
som bra de dú vi da. Não es ta mos ten do tem po su fi ci -
en te para di zer so bre a re ta li a ção que so fre rá o Bra sil
com re la ção a pro du tos uti li za dos no tra ta men to da
Sín dro me de Imu no de fi ciên cia Adqui ri da – AIDS. Os
Esta dos Uni dos já se pre pa ram para re ta li ar, ale gan -
do que não es ta mos cum prin do de vi da men te as re -
gras de re gu la men ta ção de pa ten te.

No caso do Ca na dá, o Bra sil já ha via sido pu ni -
do pela OMC e ha via ace i ta do: US$900 mi lhões foi a
mul ta que o Bra sil te ria que pa gar ao Ca na dá, que se -
ria o sub sí dio dado à Embra er. Isso po de ria ser re sol -
vi do de ou tra ma ne i ra.

De ve mos ti rar bons exem plos da glo ba li za ção
mun di al, da re ta li a ção e da bus ca in ces san te das
gran des na ções que não que rem efe ti va men te que
ou tros pa í ses, com o po ten ci al que o Bra sil tem, pos -
sam se tor nar uma gran de po tên cia.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Con ce do, com mu i to or gu lho, o apar te ao emi nen te
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor 
Car los Pa tro cí nio, que ro dar a V. Exª meu tes te mu nho
da re per cus são, não ape nas no nos so Esta do de ori -
gem, mas em todo o País, da de ci são to ma da pelo
Ca na dá re fe ren te à im por ta ção de car ne bra si le i ra.
Si mul ta ne a men te com os fa tos po lí ti cos que en vol -
vem toda a so ci e da de bra si le i ra, este epi só dio de na -
tu re za eco nô mi ca re per cu tiu da me lhor ma ne i ra pos -
sí vel, trans fe rin do para nós do Po der Le gis la ti vo e do
Po der Exe cu ti vo a res pon sa bi li da de por uma so lu ção
ime di a ta de in te res se da Na ção in te i ra. Mi nas Ge ra is,
um es ta do cen tral e que tem vi tal in te res se na pe -

cuá ria bra si le i ra, em bo ra te nha de mons tra do sua pre -
o cu pação com o as sun to, está trans mi tin do a sen sa -
ção de con fi an ça de que a so ci e da de bra si le i ra, uni -
da, es ta rá as su min do uma po si ção que cor res pon de
exa ta men te à von ta de bra si le i ra. Ao mes mo tem po
em que o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es re ve la pu bli ca -
men te, por meio de co me mo ra ções e ma ni fes ta ções
di ver sas, êxi to na po lí ti ca de pe cuá ria, to ma-se uma
de ci são des sas em que pra ti ca men te se joga por ter -
ra todo o es for ço en vi da do pelo Mi nis té rio da Agri cul -
tu ra e pelo Go ver no. Con tu do, a re a ção bra si le i ra, não 
ape nas no pla no di plo má ti co, mas tam bém no âm bi to
par la men tar – e é im por tan te a de ci são par la men tar,
que es pe ro seja vo ta da nes te ple ná rio –, vem re per -
cu tin do mu i to bem. Esse era o tes te mu nho que gos ta -
ria de dar, em nome do povo do meu Esta do. Mu i to
obri ga do. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Se -
na dor Fran ce li no Pe re i ra, tal vez o Esta do de Mi nas te -
nha sido sem pre o mais aler ta do País, pois lá foi de -
fla gra da a Incon fi dên cia Mi ne i ra. Nes te mo men to,
quan do, em vir tu de da po si ção as su mi da, é atin gi do o 
seg men to so ci al mais im por tan te da Na ção, re pre -
sen ta do pe los pro du to res ru ra is, pe los agro pe cu a ris -
tas, te nho cons ciên cia de quan to o seu Esta do pro duz 
de ali men to, de le i te, de pro du tos de pri me i ra ne ces si -
da de. Por isso, fico mu i to sa tis fe i to em sa ber da ati tu -
de de Mi nas Ge ra is, po si ção essa unís so na em todo o 
Bra sil. 

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Car los Pa -
tro cí nio?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço o apar te de V. Exª, com mu i ta sa tis fa ção.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, en ten do que o fe nô me no da
glo ba li za ção é ir re ver sí vel, não se re mos nós que po -
de re mos con tro lá-lo ou evi tar que o Bra sil se in si ra
nes se pro ces so de in te ra ção mais es tre i ta que es ta -
mos acom pa nhan do e que acon te ce en tre as na ções.
É cla ro que esse pro ces so traz mu i tos ma le fí ci os,
mas traz tam bém be ne fí ci os. O que im por ta, no bre
Se na dor, é que o Bra sil ado te po si ções fir mes de pro -
te ção in clu si ve aos in te res ses bra si le i ros, ao seu sis -
te ma de pro du ção, ao seu sis te ma de ex por ta ção e,
so bre tu do, ao sis te ma de im por ta ção. Po de mos cons -
ta tar, ao lon go das re la ções ob ser va das en tre as na -
ções, que, em re gra, o sis te ma de im por ta ção de pro -
du tos es tran ge i ros aca ba tra zen do al gum trans tor no
quer ao par que in dus tri al, quer ao sis te ma pro du ti vo
bra si le i ro. Aí é que pre ci sa mos to mar me di das mais
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fir mes, mais ade qua das de pro te ção à eco no mia bra -
si le i ra. Ne nhum país é mais de mo crá ti co do que os
Esta dos Uni dos, mas ne nhum é mais pro te tor de seus 
in te res ses do que os Esta dos Uni dos, que in ven tam
as mais di ver sas de bar re i ras – bar re i ra ta ri fá ria, bar -
re i ra sa ni tá ria – quan do que rem im pe dir que os nos -
sos pro du tos con cor ram com os seus pro du tos, já
que, em qua li da de, te mos to das as con di ções de con -
cor rer e até de su pe rar. Por tan to, é im pe ra ti vo que
ado te mos, no pla no in ter no, um sis te ma de pro te ção
aos nos sos pro du tos, para que pos sa mos, nes sa in te -
ra ção de in te res ses eco nô mi cos en tre as na ções, ter
a al ti vez e a in de pen dên cia de ne go ciá-los. Mas en -
ten do que o pro ces so de glo ba li za ção é ir re ver sí vel,
não há como in ver tê-lo.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Não há a me nor dú vi da, emi nen te Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha. Ape nas fa la mos que não gos ta ría mos
que exis tis se o pro ces so de glo ba li za ção. Mas ele é ir -
re ver sí vel e va mos ter de nos pre pa rar para que ele
ve nha, mas que ve nha de acor do com aqui lo que pos -
sa mos fa zer em nos so País e, se pos sí vel, de ma ne i ra 
a be ne fi ci ar o povo bra si le i ro. Se não for mos com pe -
ten tes o su fi ci en te, pelo me nos va mos pro cu rar mi ni -
mi zar os efe i tos ma lé fi cos da glo ba li za ção.

De qual quer ma ne i ra, que ro acre di tar que as
au to ri da des di plo má ti cas se hou ve ram bem. Está va -
mos numa tran si ção do Mi nis tro Luiz Fe li pe Lam pre ia
para o Mi nis tro Cel so La fer, que, jun ta men te com o
Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, to mou as pro vi dên ci as ca -
bí ve is no caso. Cre io que vão re sol ver essa ques tão
de ma ne i ra di plo má ti ca.

Mas que ro di zer ain da, Sr. Pre si den te, para ter -
mi nar – eu te ria ain da um dis cur so para ler, mas de i -
xa rei para fa zê-lo numa pró xi ma opor tu ni da de – da
mi nha ale gria de ver que o povo bra si le i ro não está
mor to, não está iner te, não está hi ber na do e está
pres tan do aten ção na qui lo que acon te ce com a ”Pe -
tro brax“, na qui lo que acon te ce com as re la ções di plo -
má ti cas com o Ca na dá, mas está tam bém, Sr. Pre si -
den te, pres tan do aten ção nos acon te ci men tos ocor -
ridos den tro des ta Casa com a ele i ção para a Pre si dên -
cia do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sr. Pre si den te, quan do as nos sas Insti tu i ções –
so bre tu do a nos sa Insti tu i ção Po der Le gis la ti vo – vão
con se guin do, de ma ne i ra ain da que tí mi da, a pas sos
len tos, con quis tar eu não di ria a ad mi ra ção, mas pelo
me nos a ob ser va ção, a vi gi lân cia mais aten ta do povo 
bra si le i ro, temo que, de re pen te, essa cre di bi li da de
vol te a des mo ro nar, por que não es ta mos sa ben do
con du zir o pro ces so de re e le i ção nas duas Ca sas.

Qu e ro fa zer um ape lo, que já tive opor tu ni da de
de fa zer na se ma na pas sa da, e re fe ren dar as pa la -
vras do emi nen te Vi ce-Presidente des ta Casa, Se na -
dor Ge ral do Melo, pe din do às au to ri da des, aos nos -
sos Co le gas, àque le clã que está no pa ta mar mais
alto da le gis la ção bra si le i ra, àque les que des fru tam
dos ma i o res en ten di men tos po lí ti co-partidários dos
gran des car gos, para que pos sa mos re sol ver essa
ques tão das su ces sões das duas Ca sas do Par la -
men to bra si le i ro.

Sem pre tive opor tu ni da de de vo tar tran qüi la -
men te de acor do com a tra di ção des ta Casa. Tive o
pri vi lé gio de tra ba lhar, du ran te qua tro anos, como 2º
Se cre tá rio des ta Casa e, às ve zes, até como 1º-Se -
cre tá rio, no im pe di men to tem po rá rio do Se na dor Ro -
nal do Cu nha Lima.

Sr. Pre si den te, con fes so que, ao as su mir esse
car go, tive te mo res de tra ba lhar com V. Exª, dado que
ain da não tí nha mos tra va do um co nhe ci men to mais
ín ti mo. E sa be mos que a vida de V. Exª é mu i to co -
men ta da em to das as par tes do Bra sil. Entre tan to,
pos so afir mar – e gos ta ria de usar a tri bu na para fa -
zê-lo – que, du ran te todo o nos so tra ba lho, du ran te
es ses qua tro anos, re sol ven do os pro ble mas afe tos
ao Le gis la ti vo bra si le i ro, so bre tu do na Câ ma ra mais
alta do País, V. Exª só trans mi tiu-me con fi an ça, mo ra -
li da de, von ta de de tra ba lhar e, aci ma de tudo, es to fo
mo ral para con du zir esta Casa.

Por tan to, não gos ta ria de que qual quer ou tro
Se na dor pu des se subs ti tuí-lo no co man do des ta
Casa sob pena de per der mos aqui lo que já es tá va -
mos co me çan do a al can çar jun to à opi nião pú bli ca
na ci o nal. Não que ro di zer que V. Exª seja me lhor do
que nin guém, nem que ou tro can di da to seja pior do
que nin guém, mas gos ta ria de que pre va le ces se, de
hoje até a pró xi ma quar ta-feira, o bom-senso, so bre -
tu do da que les que têm sob suas mãos a ma i or res -
pon sa bi li da de de en tre gar ao povo bra si le i ro um co -
man do fir me, que ha ve rá de mar car his tó ria na con -
du ção dos des ti nos des te Par la men to.

Cum pri men to a Mesa Di re to ra e os de ma is
Mem bros, com quem tive a hon ra e o pra zer de tra ba -
lhar ex cep ci o nal men te du ran te es ses qua tro anos.
Qu e ro dar o meu tes te mu nho de que ja ma is, em tem -
po al gum, qual quer Mem bro da Mesa le van tou sus pe -
i tas da que les com as sen to na Casa.

Gos ta ria que, no va men te, o Con gres so Na ci o -
nal ti ves se no co man do uma pes soa de alta res pe i ta -
bi li da de e que me re ces se, de fato, a con fi an ça do
povo bra si le i ro. Nun ca como ago ra o Po der Le gis la ti -
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vo teve que se afir mar tan to pe ran te a po pu la ção bra -
si le i ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Obri ga do a V. Exª, que foi, sem dú vi da, um
gran de Se cre tá rio, não só como 2º Se cre tá rio, mas
tam bém quan do exer ceu a 1ª Se cre ta ria, de mons -
tran do um es pí ri to pú bli co no tá vel.

Apro ve i to tam bém a opor tu ni da de para agra de -
cer ao Se na dor Ge ral do Melo, que foi tam bém dos
mais bri lhan tes re pre sen tan tes da nos sa Mesa. Tra -
ba lha mos com har mo nia e sem pre le van do em con ta
os in te res ses mais al tos do País.

Mu i to obri ga do a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – A Pre si dên cia con vo ca os Srs. Se na do res
para a Pri me i ra Re u nião Pre pa ra tó ria da Ter ce i ra
Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da Qüin qua gé si ma Pri -
me i ra Le gis la tu ra, a re a li zar-se na pró xi ma quar -
ta-feira, dia 14 do cor ren te, às quin ze ho ras, des ti na -
da à ele i ção do Pre si den te do Se na do Fe de ral para o
biê nio 2001/2002.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te Anto nio Car los Ma ga lhães, em pri me i ro lu gar,
cum pri men to V. Exª e os de ma is mem bros da Mesa
pela efi cá cia do tra ba lho du ran te es ses qua tro anos,
quan do tan to se pro du ziu nes ta Casa, se tra ba lhou
com amor e de di ca ção, com re sul ta dos in so fis má ve is
à ad mi nis tra ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e 
a to dos os bra si le i ros, que apren de ram a ad mi rar em
V. Exª e na que les que com V. Exª tra ba lha ram na
Mesa, a dig ni da de e o res pe i to à co i sa pú bli ca. 

Que Deus o aben çoe na sua ca mi nha da! Te nho
cer te za de que sua per ma nên cia nes ta Casa es ta rá
sem pre a ilu mi nar e ori en tar o nos so ca mi nho.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Agra de ço as pri me i ras pa la vras de V. Exª,
que é um gran de ami go e um Se na dor que tra ba lha
por São Pa u lo e pelo Bra sil.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no pe río -
do de 16 a 19 de ja ne i ro úl ti mo, São Pa u lo se di ou no
Pa vi lhão de Expo si ções do Anhem bi o pri me i ro gran -
de en con tro de moda e ne gó ci os do se tor de cal ça -

dos, ar ti gos es por ti vos e ar te fa tos de cou ro des te co -
me ço de sé cu lo. Com pre sen ças ilus tres, como a do
Pre si den te da Re pú bli ca em exer cí cio, nos so cor re li -
gi o ná rio e ami go Mar co Ma ci el; do Mi nis tro do De sen -
vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Alci des Tá pi as; do
Vi ce-Governador de São Pa u lo, no exer cí cio da go -
ver nan ça, Ge ral do Alckmin; da Pre fe i ta de São Pa u lo
Mar ta Su plicy e ou tras au to ri da des, foi re a li za da a 28ª 
edi ção da Cou ro mo da, ma i or fe i ra es pe ci a li za da da
Amé ri ca La ti na e ter ce i ra do mun do.

Res pon sá vel pela mo vi men ta ção da in dús tria
cal ça dis ta e de ar te fa tos de cou ro nos pri me i ros três
me ses do ano, a Cou ro mo da é pas sa gem obri ga tó ria
para quem fa bri ca ou ven de pro du tos do ramo no País.
A fe i ra é o pon to tra di ci o nal de en con tro do ma i or e
mais re pre sen ta ti vo gru po de em pre sas de cal ça dos
de cou ro do Bra sil, res pon sá vel por 80% da pro du ção
to tal do País nes sa área. O even to tem um pú bli co ti pi -
ca men te pro fis si o nal, que con gre ga to ma do res de
de ci sões na in dús tria e no va re jo des se des ta ca do
se tor da eco no mia bra si le i ra, que tem um PIB es ti ma -
do em US$ 11 bi lhões, ape nas na fase in dus tri al, sem
ci tar o va re jo. Os ne gó ci os ini ci a dos na Cou ro mo da,
se gun do a mé dia dos úl ti mos anos, res pon dem por
cer ca de 20% das ven das anu a is da in dús tria bra si le i -
ra de cal ça dos e ar te fa tos de cou ro.

A Cou ro mo da é também um gran de show de
moda. Apre sen ta des fi les e per for man ces e ser ve de
palco para que as em pre sas apre sen tem ao va re jo
as no vas co le ções de cal ça dos, tê nis, bol sas e aces -
só ri os, e as es tra té gi as de mar ke ting para con quis tar 
a pre fe rên cia dos con su mi do res.

Se te cen tos e um ex po si to res de todo o Bra sil e
45 com pa nhi as es tran ge i ras par ti ci pa ram da fe i ra,
que re ce beu este ano cer ca de 50 mil vi si tas pro fis si o -
na is, re pre sen tan do 30 mil em pre sas com pra do ras
no Bra sil e no ex te ri or. Dez por cen to des ses vi si tan -
tes fo ram es tran ge i ros, em sua ma i o ria pa í ses da
Amé ri ca La ti na, que ocu pa o se gun do lu gar den tre os
ma i o res mer ca dos para cal ça dos bra si le i ros no ex te -
ri or, com 31,8 mi lhões de pa res im por ta dos do Bra sil
no pe río do de ja ne i ro a ou tu bro do ano pas sa do, atrás 
ape nas dos Esta dos Uni dos, para quem nos so País
ex por tou, no mes mo pe río do, 83,6 mi lhões de pa res
de cal ça dos.

Nos úl ti mos anos, a Cou ro mo da vem am pli an do
sua área de abran gên cia tam bém para se to res afins,
como o de con fec ções, ma té ri as-primas e tec no lo gia
para cal ça dos, além de pro du tos e ser vi ços para ge -
ren ci a men to de lo jas. A fe i ra apre sen ta tam bém duas
ou tras áre as de in te res se para lo jis tas: a de con fec -
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ções e aces só ri os de moda, con cen tra da na Fe nin ver, 
que acon te ce si mul ta ne a men te, e a de ar ti gos es por -
ti vos. Re co nhe cen do a im por tân cia des se se tor para
o mer ca do bra si le i ro, a Cou ro mo da vem bus can do re -
u nir os prin ci pa is fa bri can tes de tê nis, con fec ções e
aces só ri os para es por te. Sob a ban de i ra da Fe i ra dos
Espor tes, o se tor já con quis tou sta tus de even to es -
pe ci al den tro da fe i ra.

Nas pa la vras do pre si den te da Cou ro mo da,
Fran cis co San tos, a 28ª edi ção da fe i ra se re a li za
numa fase ex tre ma men te po si ti va para a in dús tria de
cal ça dos. Res sal tan do a im por tân cia da par ti ci pa ção
em pre sa ri al em ações so ci a is, Fran cis co San tos
anun ci ou, em nome da Cou ro mo da e Abi cal ça dos, a
do a ção de 30 mil pa res de cal ça dos infan tis, que
serão en tre gues ao lon go do ano à Pre fe i tu ra de São
Pa u lo, ini ci a ti va que me re ceu agra de ci men tos e elo -
gi os da Pre fe i ta Mar ta Su plicy.

Com ple tan do 75 anos de atu a ção no mer ca do,
a Sa mel lo Cal ça dos, da ci da de de Fran ca, São Pa u lo,
uma das ma i o res e mais tra di ci o na is em pre sas do
País, apro ve i tou a fe i ra para mar car a data du pla men -
te. Re u nin do li de ran ças se to ri a is e con vi da dos, a em -
pre sa lan çou, du ran te a Cou ro mo da 2001, o Mu seu
do Cal ça do Mi guel Sá bio Mel lo, que leva o nome do
fun da dor da em pre sa. O mu seu mos tra rá, atra vés de
seu acer vo, a tra je tó ria da mar ca e a com po si ção his -
tó ri ca do cal ça do na ci o nal.

Ori gi ná ria de uma pe que na ofi ci na de cal ça dos,
a em pre sa Sa mel lo des ta ca-se no ce ná rio cal ça dis ta
na ci o nal pela re co nhe ci da qua li da de dos pro du tos
que fa bri ca e pelo pi o ne i ris mo, que a tor nou a pri me i -
ra ex por ta do ra de cal ça dos do País. A ma triz da em -
pre sa fica na ci da de pa u lis ta de Fran ca, em pre ga atu -
al men te 2.200 fun ci o ná ri os. Além des sa fá bri ca, a Sa -
mel lo pos sui uni da des fa bris tam bém nos Esta dos da
Pa ra í ba e no Esta do do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
Mi nas Ge ra is. Só no ano pas sa do, as ven das de mo -
cas sins e ou tros mo de los da mar ca Sa mel lo para o
Pa ra guai, Argen ti na e Uru guai, pa í ses do Mer co sul,
de ram um novo im pul so a este se tor em pre sa ri al, no
âm bi to do Mer co sul. As ven das para o mer ca do ex ter -
no, en glo ban do tam bém o Ja pão e pa í ses eu ro pe us,
man tém-se, ain da, li de ra das pe los Esta dos Uni dos.

Fun da da por Mi guel Sá bio de Mel lo, a em pre sa
es te ve sem pre ali cer ça da na ges tão fa mi li ar, con du zi -
da pe los oito fi lhos do fun da dor. Nas co me mo ra ções
dos 75 anos da Sa mel lo, um nome em ble má ti co na
his tó ria da em pre sa foi lem bra do com ca ri nho es pe -
ci al pe los pre sen tes: Wil son Sá bio de Mel lo. Fa le ci do
há três anos, o em pre sá rio foi sem pre um en tu si as ta

do se tor, re co nhe ci do e res pe i ta do em to das as es fe -
ras em pre sa ri a is e go ver na men ta is, bem como nas
ca ma das mais sim ples da po pu la ção. Tor nou-se um
dos gran des bra si le i ros da área cal ça dis ta na ci o nal,
se tor ao qual se de di cou des de os nove anos de ida -
de. De es pí ri to pi o ne i ro e des bra va dor, Wil son Mel lo
foi tam bém um dos gran des res pon sá ve is pela pro je -
ção e di vul ga ção da ci da de de Fran ca, in cen ti van do o
sur gi men to de no vas in dús tri as de cal ça dos e o in cre -
men to das ex por ta ções.

Cum pri men to, des ta tri bu na, di re to ria e fun ci o -
ná ri os da em pre sa Sa mel lo pe los 75 anos de su ces -
so, al can ça do gra ças à de di ca ção a um tra ba lho que
não so fre in ter rup ção ao lon go dos anos, pas san do
de uma ge ra ção a ou tra e cujo êxi to re ver te-se em fa -
vor de todo o se tor cal ça dis ta bra si le i ro.

Assim como a em pre sa Sa mel lo, os de ma is par -
ti ci pan tes da 28ª Cou ro mo da con fir ma ram os re -
sultados po si ti vos da vi si ta ção e dos ne gó ci os da fe i -
ra, cor ro bo ran do as pre vi sões oti mis tas dos em pre -
sá ri os. As pe que nas e mi cro em pre sas re u ni das no
es tan de co le ti vo do Rio Gran de do Sul apre sen ta ram
nú me ros po si ti vos. Ape nas nos dois pri me i ros dias de 
fe i ra, o gru po de 37 em pre sas já to ta li za va ven das de
881 mil uni da des, en tre cal ça dos e bol sas, con tra 600
mil uni da des ven di das nos qua tro dias de fe i ra de
2000. O su ces so do even to si na li za a con ti nu i da de do
cres ci men to do se tor. No ano pas sa do, o mer ca do in -
ter no re gis trou um cres ci men to de 16% no se tor en -
quan to o de ex por ta ção cres cia 22%. Em 2001, as
pers pec ti vas para o ramo pre vê em um cres ci men to
de até 20%.

Encer ra do o even to, os re sul ta dos das ven das
que ali fo ram ge ra das, em mé dia 25% ma i o res que no 
ano an te ri or, le va ram ex po si to res e vi si tan tes a con si -
de ra rem a 28ª Cou ro mo da como a ma i or den tre to das 
as edi ções da fe i ra já re a li za das.

Após en cer rar a re da ção des te pro nun ci a men to, 
a im pren sa pu bli cou a pre o cu pa ção dos ex por ta do res 
bra si le i ros e com pra do res ca na den ses com a pos si bi -
li da de de re ta li a ções co mer ci a is im pos tas pelo Go -
ver no do Ca na dá con tra a ex por ta ção bra si le i ra de
cal ça dos, con tra as qua is pro tes ta mos. Espe ra mos
que o Go ver no bra si le i ro re a ja con tra isso e con si ga
man ter o ní vel de ex por ta ção de cal ça dos do Bra sil
para o Ca na dá.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma u ro
Mi ran da.
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O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, os co le gas des ta Casa já co nhe cem,
há bas tan te tem po, a ob ses são com que te nho tra ta -
do o tema da du pli ca ção das ro do vi as fe de ra is
BR-153, BR-365, BR-050 e BR-060. É uma luta a que
te nho me de di ca do com afin co, por que é jus ta e des -
tinada a me lhor in te grar a Ama zô nia, o Dis tri to Fe de ral,
par te da re gião Nor des te e o Cen tro-Oeste a São Pa u lo
e aos pa í ses do Mer co sul.

O tre cho a ser du pli ca do tem 467 qui lô me tros,
sen do 306 em ter ri tó rio go i a no e 161 em Mi nas Ge -
ra is. Consti tui-se, na ver da de, como já dis se, no prin -
ci pal eixo de aces so à Ama zô nia, pela ro do via Be lém
– Bra sí lia, li gan do tam bém o Cen tro-Oeste ao mer ca -
do con su mi dor de São Pa u lo, ao por to de San tos e
aos pa í ses do Mer co sul.

A me di da do trans por te de ri que zas por essa via 
de li ga ção Nor te – Sul pode ser dada por ape nas uma 
in for ma ção: com um flu xo diá rio de mais de 25 mil ve í -
cu los, essa via é res pon sá vel pelo trans por te de qua -
se 90% da ex por ta ção e da im por ta ção dos pro du tos
que se des ti nam a Go iás e ao Dis tri to Fe de ral.

A im por tân cia da du pli ca ção des sa via ou des se 
eixo é a ra zão do nos so es for ço. Qu an do tive a hon ra
de ser de sig na do Re la tor da Co mis são Espe ci al do
Cor re dor Cen tro-Leste, nes ta Casa, em pe nhei-me,
na que la con di ção, para a re a li za ção de uma au diên -
cia pú bli ca, que se tor nou his tó ri ca, na ci da de de
Itum bi a ra, no Esta do de Go iás.

Pre ci sa men te no dia 4 de agos to de 1997, re a li -
za mos essa au diên cia, pre si di da pelo nos so Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra. Esti ve ram pre sen tes os Mi nis tros
Iris Re zen de, Eli seu Pa di lha e Anto nio Kan dir  que fo -
ram ao even to por re co men da ção do Pre si den te da
Re pú bli ca , os Go ver na do res Edu ar do Aze re do e Ma -
gui to Vi le la, além de mu i tos ou tros par la men ta res e
po lí ti cos da que la re gião.

Na oca sião, fo ram as si na das, pelo Mi nis tro dos
Trans por tes, Eli seu Pa di lha, or dens de ser vi ço au to ri -
zan do a aber tu ra de li ci ta ção para exe cu ção de obras
de res ta u ra ção do tre cho Go iâ nia – Itum bi a ra e de ou -
tras obras de me lho ria de pon tos crí ti cos, tan to na
BR-153 como na BR-452.

Con tu do, o im por tan te mes mo foi a de ci são do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so de cor ren te
da que la au diên cia. Expres sa no pro grama Bra sil em
Ação, aten deu à pri o ri da de so li ci ta da na Au diên cia
Pú bli ca de Itum bi a ra e de fi niu in ves ti men tos no PPA
da or dem de R$436 mi lhões para a du pli ca ção do sis -
te ma ro do viá rio BR-153, BR-365, BR-050 e BR-060.

As me tas des ses in ves ti men tos fe de ra is fo ram pu bli -
ca das em maio de 1998. Seu ob je ti vo é a re du ção dos 
cus tos de trans por te da re gião sul de Go iás, do Dis tri -
to Fe de ral e do Triân gu lo Mi ne i ro a São Pa u lo e ao
por to de San tos.

Ape sar de to dos es ses avan ços, a nos sa luta
con ti nua, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res. Ama -
nhã à tar de, jun ta men te com os no bres Se na do res
Iris Re zen de e Ma gui to Vi le la, ou tro de fen sor da du -
pli ca ção des se tre cho ro do viá rio, ire mos com de pu ta -
dos fe de ra is e es ta du a is de vá ri os par ti dos po lí ti cos a
uma au diên cia com os Mi nis tros Mar tus Ta va res e Eli -
seu Pa di lha. Pres si o na re mos os Mi nis tros para que
se ace le re o pro ces so de du pli ca ção das vias, que
tem ce i fa do tan tas vi das em nos sos Esta dos. Na oca -
sião, es ta re mos acom pa nha dos dos 21 pre fe i tos e
ou tras li de ran ças das ci da des de Água Lim pa, Aloân -
dia, Apa re ci da de Go iâ nia, Ara go iâ nia, Bom Je sus,
Bu ri ti Ale gre, Ca cho e i ra Dou ra da, Cro mí nia, Go i a tu -
ba, Hi dro lân dia, Itum bi a ra, Jo viâ nia, Ma i ri po ta ba, Ma -
zar gão, Mor ri nhos, Pa na má, Pi ra can ju ba, Pon ta li na,
Por te i rão, Pro fes sor Ja mil, Vi cen ti nó po lis, Aná po lis,
Ale xâ nia, Aba diâ nia.

To dos eles têm um de se jo úni co: o de ma ni fes tar 
ao Mi nis tro, que já acom pa nha essa luta des de a Au -
diên cia Pú bli ca de Itum bi a ra, a ne ces si da de da ur -
gên cia na li be ra ção de re cur sos para as obras dos
tre chos Apa re ci da de Go iâ nia – Itum bi a ra e Dis tri to
Fede ral – Ana pó lis, in clu í das no Orça men to para este
ano pela ban ca da de Go iás no Con gres so Na ci o nal .

São 300 qui lô me tros de ro do vi as em ter ri tó rio
go i a no e do Dis tri to Fe de ral, que re pre sen tam um
gran de avan ço nes sa obra de in fra-estrutura fun da -
men tal para o de sen vol vi men to na ci o nal. A con quis ta
dos cer ra dos me di ter râ ne os, com enor mes fron te i ras
a ocu par e a de sen vol ver, é a me lhor al ter na ti va para
a in te gra ção eco nô mi ca da Na ção, con tri bu in do para
o de sa pa re ci men to das di fe ren ças que per pe tu am o
po der dos Esta dos ri cos ou a de pen dên cia dos Esta -
dos po bres.

O apo io que essa em pre i ta da vem ob ten do do
Pre si den te da Re pú bli ca, dos Go ver na do res, das
ban ca das go i a na e mi ne i ra no Con gres so, da ban ca -
da do Dis tri to Fe de ral e das li de ran ças re gi o na is e
mu ni ci pa is faz-me oti mis ta quan to à sua re a li za ção
em bre ve es pa ço de tem po

E a nos sa luta será in ces san te até a sua con clu -
são. Con ta mos com a pa la vra do Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so, de que
não ha ve rá cor tes no Orça men to para o pro gra ma
Avan ça Bra sil, além da sen si bi li da de  te nho cer te za 
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dos Mi nis tros Mar tus Ta va res e Eli seu Pa di lha para a
li be ra ção dos re cur sos ins cri tos no Orça men to pela
ban ca da do Esta do de Go iás no Con gres so. Mais ain -
da, te mos a cer te za do em pe nho de S. Exªs em to das
as ações que dis se rem res pe i to à con clu são de fi ni ti va 
des sa im por tan te obra de in fra-estrutura na ci o nal.

Sr. Pre si den te, o que de se ja mos, sin ce ra men te,
é con se guir sua re a li za ção para o en gran de ci men to
do nos so Esta do, de todo o Cen tro-Oeste e do Bra sil.
A pu jan ça eco nô mi ca que tan to al me ja mos de pen de
ne ces sa ri a men te da cons tru ção des ses ei xos, que
po dem le var e tra zer, com se gu ran ça e eco no mia, as
ri que zas pro du zi das nes te imen so e pro mis sor Bra sil.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – O Sr. Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos en -
vi ou dis cur so à Mesa para ser pu bli ca do na for ma do
art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pro te -
ção, e mais que a pro te ção, a pro mo ção da in fân cia e
da ju ven tu de, além de um im pe ra ti vo le gal e de um
com pro mis so do país com os or ga nis mos in ter na ci o -
na is, cons ti tui so bre tu do um im pe ra ti vo da cons ciên -
cia éti ca e da ci da da nia.

Se este tra ba lho de pro te ção e pro mo ção deve
ori en tar-se a toda in fân cia e ju ven tu de, pois as ca u -
sas que as ame a çam são mu i to va ri a das e afe tam
cri anças e jo vens in de pen den te men te de clas se so ci -
al ou ou tras ca rac te rís ti cas que pos su am, este tra ba -
lho deve vol tar-se, de modo es pe ci al, às cri an ças e jo -
vens mais ca ren tes, aque les que mais ne ces si tam da
pro te ção e do apo io do Esta do e da so ci e da de.

O Bra sil tem uma enor me dí vi da com suas cri an -
ças e com sua ju ven tu de. Esta dí vi da é so bre tu do con -
se qüên cia do pro ces so de ex clu são so ci al que hoje
atin ge cer ca de 20 mi lhões de fa mí li as bra si le i ras. Pa -
gar essa imen sa dí vi da há de ser um pro je to ab so lu ta -
men te pri o ri tá rio do Go ver no e da so ci e da de bra si le i ra, 
in de pen den te men te de qual quer par ti do ou seg men to
so ci al, como úni ca for ma de o país in gres sar, com dig -
ni da de, na ci vi li za ção do novo mi lê nio.

Nos úl ti mos anos, pro gra mas go ver na men ta is,
in clu si ve le gis la ção es pe cí fi ca apro va da pelo Con -
gres so como o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, 
di re ci o na ram o país no rumo de sal dar esta dí vi da, na
ver da de, mu i tas ini ci a ti vas, go ver na men ta is ou não,
se an te ci pa ram às po lí ti cas fe de ra is de pro te ção e
pro mo ção da cri an ça e da ju ven tu de.

Den tre as ini ci a ti vas não go ver na men ta is, o
Pro gra ma da Pas to ral da Cri an ça, que tem ti ra do da
fome, da mor te e da sub nu tri ção mi lhões de cri an ças
bra si le i ras, cons ti tui o me lhor exem plo do que pode
ser fe i to pela eli mi na ção da mi sé ria e da ex clu são in -
fan til. Apla u sos me re ce o Go ver no Fer nan do Hen ri -
que ao in di car ofi ci al men te o pro gra ma da Pas to ral da 
Cri an ça para o Prê mio No bel da Paz, des te iní cio de
Mi lê nio – um exem plo para o mun do.

Re fi ro-me, po rém, nes te pro nun ci a men to, Sr.
Pre si den te, ao es for ço que des de sua ori gem se tem
fe i to no meu Esta do do To can tins, em fa vor da cri an ça.

O pro gra ma “Pi o ne i ros Mi rins”, cri a do pelo Go -
ver na dor Si que i ra Cam pos já em seu pri me i ro man -
da to, hoje aten de a cer ca de 30 mil cri an ças en tre 7 e
14 anos, em pra ti ca men te to dos os mu ni cí pi os do
Esta do. O aten di men to en vol ve edu ca ção in te gral –
al fa be ti za ção, en si no de 1º grau, for ma ção cí vi ca, es -
por te, la zer e ali men ta ção, além de au xí lio fi nan ce i ro,
o que vai, por tan to, mu i to além da sim ples bol sa es co -
la. Assi na lo que 30 mil cri an ças nes sa fa i xa etá ria, re -
pre sen tan do em tor no de 30% da po pu la ção in fan til
do Esta do, ou seja, o aten di men to pra ti ca men te in te -
gral às fa mí li as que vi vem em es ta do de ca rên cia ou
ex clu são so ci al.

Pal mas, Sr. Pre si den te, ele geu no úl ti mo ple i to,
para ad mi nis trá-la, a Pro fes so ra Nil mar Ga vi no Ruiz,
edu ca do ra que, ten do ini ci a do seus tra ba lhos do cen -
tes aqui no Dis tri to Fe de ral, trans fe riu-se há dez anos
para Pal mas, onde foi Se cre tá ria de Edu ca ção do Mu -
ni cí pio, du ran te a mi nha ges tão.

Na pri me i ra ges tão do Go ver na dor Si que i ra
Cam pos foi Se cre tá ria de Edu ca ção do Esta do, dis -
pu tan do ao fi nal, uma ca de i ra para a Câ ma ra Fe de ral, 
ten do exer ci do o man da to por pou co tem po, vez que
foi con vo ca da em se gui da para dis pu tar as ele i ções
mu ni ci pa is.

Ele i ta pre fe i ta, como não po de ria de i xar de ocor -
rer, pôs a pro te ção e a pro mo ção da cri an ça e do ado -
les cen te en tre as pri o ri da des de sua ad mi nis tra ção.

Assim é que, além de ga ran tir es co la ri da de to tal
às cri an ças em ida de es co lar, 4.694 cri an ças, jo vens
e ado les cen tes, são aten di das em suas ne ces si da -
des es pe cí fi cas, atra vés de 10 pro gra mas pri o ri tá ri os, 
cujo con te ú do pas so a ler, para co nhe ci men to des sa
Casa e para que cons te dos Ana is como exem plo do
es for ço do po der pú bli co do meu Esta do em fa vor da
cri an ça.
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Pro je to Obje ti vo Fa i xa
Etá ria

Nº de
Aten di dos
Atu al men te

Me ni na
Mu lher

Tem como ob je ti vo aten der me ni -
nas su je i tas a mo les ta men to, ex plo -
ra ção e/ ou vi o lên cia se xu al.
Pro por ci o nan do às mes mas, vida
con di zen te à sua ida de, mi ni mi zan -
do o seu so fri men to psí qui co-afetivo.
Ofe re ce aten di men to do ser vi ço
de: Psi co lo gia, Pe da go gia e Ser vi -
ço So ci al.

7 a 14 200

CEACAP
Cen tro
de aten -
di men to
à Cri ança 
e Ado les -
cen te de
Pal mas

Visa mi ni mi zar a ex po si ção de
cri anças em con di ção de ris co so -
ci al que es ta vam em si tu a ção de
rua. Ofe re cen do ati vi da des pe da gó -
gi cas, ali men ta ção, va le-transporte,
bol sa-escola, ces ta bá si ca e aten di -
men to do ser vi ço de: Psi co lo gia,
Pe da go gia e Ser vi ço So ci al.

7 a 14 139

Pi o ne i ros 
Mi rins

Obje ti va-se em aten der cri an ças
que não pos su em ocu pa ção fora a
es co la e que es tão su je i tos a al gum 
tipo de ris co so ci al e pes so al. Ofe -
re ce bol sa-escola, ces ta bá si ca e
lan che.

7 a 14 2680

PETI
Pro gra ma
de Erra -
di ca ção
do Tra ba -
lho Infan -
til

Este pro je to visa re ti rar cri an ças ex -
pos tas à ex plo ra ção do tra ba lho in -
fan til, pro por ci o nan do uma vida
mais dig na com di re i to à es co la e
ati vi da des lú di cas com pa tí ve is com
a ida de. Ofe re ce bol sa-escola.

7 a 14 250

AABB Visa pro por ci o nar la zer, cul tu ra,
es por te e ci da da nia à cri an ça em
si tu a ção de ris co e vul ne ra bi li da de
so ci al e pes so al.

7 a 17 100

Sub to tal 7 a 14 anos 3.369

Ce râ mi ca Visa, além da re ti ra da de ado les -
cen tes do ris co so ci al, en si nar-lhes 
a arte atra vés da ar gi la, ofe re cen -
do a opor tu ni da de de re ti rar des te
apren di za do um sus ten to para o
fu tu ro. Ofe re ce bol sa-escola e
lanche.

14 à 17 100

Agen te
Jo vem

Visa pro por ci o nar a jo vens ex clu í -
dos da so ci e da de, ati vi da des que
res ga tem sua ci da da nia e o in clua
nes ta de for ma po si ti va e atu an te.
Ofe re ce bol sa-escola e lan che.

15 à 17 300

AMA Visa o aces so e a per ma nên cia na 
es co la, a me lho ria do ren di men to
es co lar, o en ga ja men to e a res -
pon sa bi li da de pela ca u sa eco ló gi -
ca; a pre pa ra ção pro fis si o nal e o
for ta le ci men to das re la ções so ci a -
is e fa mi li a res. Ga ran te ati vi da des
pe da gó gi cas, ali men ta ção, va -
le-transporte, bol sa-escola e ces ta 
bá sica.

16 a 17
anos
e 11
me -
ses

510

Pão Nos so Tem como ob je ti vo a ocu pa ção de
jo vens, pou pan do-os do ris co so ci al 
ao qual es ta ri am ex pos tos opor tu ni -
zan do a apren di za gem de qua li -
dade e o in se rin do fu tu ra men te
no cam po de tra ba lho como
mão-de-obra es pe ci a li za da. Ofe re -
ce bol sa-escola.

16 a 17
anos
e 11
me -
ses

100

Pro je to Obje ti vo Fa i xa
Etá ria

Nº de
Aten di dos
Atu al men te

Au to-
Empre go

Tem como ob je ti vo ca pa ci tar jo vens 
de for ma qua li ta ti va para o mer ca do 
de tra ba lho, para que o mes mo te -
nha um de sem pe nho di fe ren ci al em 
sua área de atu a ção. Car ga ho rá ria
de 40 ho ras

17 a 29 315

Sub to tal : 17 a 29 anos 1.325

To tal 4.694

Ao fa zer este re gis tro, Sr. Pre si den te, que ro
cum pri men tar a Pre fe i ta Nil mar Ga vi no Ruiz e sua
equi pe pelo tra ba lho que vem re a li zan do e de se jar
que con ti nue pro fí cua sua ges tão em fa vor do povo
pal men se, es pe ci al men te em fa vor de sua in fân cia e
ju ven tu de.

De se jo tam bém ape lar a esta Casa e ao Go ver -
no, para que cada vez mais se vol te ao equa ci o na -
men to dos pro ble mas da in fân cia e da ju ven tu de bra -
si le i ra, como ins tru men to in dis pen sá vel para a pro -
mo ção da jus ti ça e da dig ni da de de nos sa po pu la ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães)  Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai
en cer rar os tra ba lhos, lem bran do as Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu -
tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2000

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 9, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 103, de 2000 (nº 3.434/97, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra a re da ção do art. 41 da Lei nº 8.212, de 24 de
ju lho de 1991, com a re da ção dada pela Lei nº 8.620,
de 5 de ja ne i ro de 1993 (Pre vi dên cia So ci al).

Pa re cer sob nº 002, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães)  Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 20 mi nu tos.)
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Ata da 8ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 13 de fe ve re i ro de 2001

4ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Anto nio Car los Ma ga lhães, Ge ral do Melo e Edu ar do Su plicy

ÀS 14 HO RAS E 30 MI NU TOS, ACHAM-SE
PRE SEN TES OS SRS. SE NA DO RES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Alva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Ma ga lhães – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por -
to – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – 
Car los Pa tro ci nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner
– Djal ma Bes sa – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer -
nan do Be zer ra – Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no
Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do
Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to
Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo
Na po leão – Iris Re zen de – Ja der Bar ba lho – Jef fer -
son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro –
Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Alen car –
José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge –
José Ro ber to Arru da – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro
Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra –
Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do
Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da – Mo re i -
ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or –
Ney Su as su na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar Dias
– Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro
Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do
San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber -
to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal -
do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do 
– Te o to nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral –
Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)– A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 78 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 1, de 2000-Complementar (nº 8/99– Com -
ple men tar, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre -
sidente da Re pú bli ca, pas sa a tra mi tar, a par tir de 16 de
fe ve re i ro de 2001, em re gi me de ur gên cia, com pra zo
de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do
art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção, com bi na do com o art. 375

do Re gi men to Inter no. (Men sa gem nº 1.146/2001 na
ori gem).

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a ma -
té ria foi lida em 13-1-2000 e des pa cha da, na que la
opor tu ni da de, 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, sen do que já foi
ins tru í da pe las re fe ri das Co mis sões.

Escla re ce, ain da, que du ran te o pra zo re gi men -
tal, re ce beu, pe ran te a Mesa, emen das, as qua is já fo -
ram ob je to de pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção
Jus ti ça e Ci da da nia. Nes tes ter mos, a Pre si dên cia
en ca mi nha a ma té ria à Co mis são de Assun tos So ci a -
is para emi tir pa re cer so bre as emen das de Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 63, de 1999-Complementar (nº 10/99–
Com ple men tar, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, pas sa a tra mi tar, a par tir de
16 de fe ve re i ro de 2001, em re gi me de ur gên cia, com
pra zo de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos
termos do art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção, com bi na do 
com o art. 375 do Re gi men to Inter no. (Men sa gem
nº 1.147/2000, na ori gem).

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a ma -
té ria foi lida em 15-12-1999 e des pa cha da, na que la
opor tu ni da de, 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. 

Uma vez que a ma té ria já foi ins tru í da pela Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a Pre si dên cia
a en ca mi nha à Co mis são de Assun tos So ci a is so men -
te, onde, de acor do com o art. 122, II, b, com bi na do com 
o art. 375, I, do Re gi men to Inter no, po de rá re ce ber
emen das, pelo pra zo úni co de cin co dias úte is. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

PS-GSE/14/01

Ba sí lia, 12 de fe ve re i ro de 2001

Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, a fim de le var ao

co nhe ci men to do Se na do Fe de ral, que, de acor do
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com o § 4º do art. 58 do Re gi men to Inter no des ta
Casa, a pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos de ci -
diu pelo ar qui va men to do Pro je to de Lei nº 3.161/97,
do Se na do Fe de ral, (nº 167/96, na ori gem), que “Dis -
põe so bre ga ran ti as de di vi das tra ba lhis tas”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ubi ra tan Agui ar,
Pri me i ro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Com
re fe rên cia ao ex pe di en te que aca ba de ser lido, a
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de
Lei do Se na do n.º 167, de 1996 (n.º 3.161/97, na
Casa de ori gem), vai ao Arqui vo.

So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lida a se guin te:

Bra sí lia, 13 de fe ve re i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên cia 

que nes ta data, 13 de fe ve re i ro de 2001 re as su mo o
exer cí cio de meu man da to par la men tar no Se na do
Fe de ral.

Co mu ni co, ou tros sim, a Vos sa Exce lên cia que
re nun cio o di re i to à per cep ção de qua is quer aju das
de cus to ou gra ti fi ca ção, a que po de ria fa zer jus em
de cor rên cia des ta re as sun ção ou da con vo ca ção ex -
tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Fer nan do Be zer ra.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a 
pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men -
to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fica ins cri to e será o pri me i ro a fa zer a co mu ni ca ção
na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung, como Lí der, por
cin co mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Como Lí -
der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, nem

só das ele i ções para as Pre si dên ci as da Câ ma ra dos
De pu ta dos e do Se na do Fe de ral vi ve rá o País ama -
nhã. Enquan to Se na do res e De pu ta dos es ti ve rem es -
co lhen do os no vos com po nen tes das Me sas Di re to -
ras das duas Ca sas para o pró xi mo biê nio, acon te ce -
rá mais uma re u nião do Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria,
o CO POM.

O ór gão de ci di rá se re duz ou não a taxa Se lic, fi -
xa da, na sua úl ti ma re u nião em ja ne i ro, em 15,25%
ao ano. Embo ra ve nha numa tra je tó ria de que da, os
ju ros, se com pa ra dos às ta xas pra ti ca das em ou tros
pa í ses, ain da re pre sen tam uma exor bi tân cia para
uma eco no mia como a nos sa, que, a du ras pe nas, re -
to ma o cres ci men to.

O ce ná rio in ter no é am pla men te fa vo rá vel à re -
du ção dos ju ros. A in fla ção está sob con tro le e em
que da, vis to que o Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao Con -
su mi dor Amplo (IPCA), cal cu la do pelo IBGE, caiu de
0,59%, em de zem bro, para 0,57% em ja ne i ro des te
ano, e a pre vi são é de que con ti nu a rá ca in do este
mês.

Res sal te-se ain da que a ar re ca da ção de tri bu -
tos vem ba ten do re cor des su ces si vos. Para se ter
uma idéia, a Se cre ta ria da Re ce i ta in for mou que, em
1999, ar re ca dou R$151 bi lhões em im pos tos, con tri -
bu i ções e de ma is re ce i tas con tro la das por ou tros ór -
gãos, ex clu in do, vol to a di zer, con tri bu i ções pre vi den -
ciá ri as. No ano pas sa do, a ar re ca da ção su pe rou os
R$176 bi lhões. Este ano não será di fe ren te. Em ja ne i -
ro, fi cou em R$17 bi lhões, su pe ran do em 10,67% a
ar re ca da ção de ja ne i ro do ano pas sa do. E mais: o
País está con se guin do cum prir as suas me tas, prin ci -
pal men te em re la ção ao su pe rá vit pri má rio do Te sou -
ro Na ci o nal, que, em 2000, foi de R$31,7 bi lhões,
equi va len te a 3% do Pro du to Inter no Bru to.

Os nú me ros mos tram, por tan to, que se ria um
equí vo co ado tar qual quer me di da para ten tar con tro -
lar o cres ci men to eco nô mi co a fim de evi tar que no fu -
tu ro sur ja aqui lo que os eco no mis tas cha mam de hi a -
tos de ofer ta. A exis tên cia de de man da a ser aten di da
é o prin ci pal atra ti vo para no vos in ves ti men tos pro du -
ti vos.

O Pre si den te do Ban co Cen tral, Armí nio Fra ga,
anun ci ou, há dias, que a taxa de in ves ti men tos da
eco no mia está em uma cur va as cen den te. A re to ma -
da do cres ci men to não se deu por meio de au men to
ex tem po râ neo do con su mo. Foi im pul si o na da pe las
mu dan ças no re gi me cam bi al, pela subs ti tu i ção das
im por ta ções e pos te ri or men te pe las ex por ta ções.

A que da gra da ti va dos ju ros for ta le ceu o pro ces -
so de cres ci men to da eco no mia, que só em me a dos
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do ano pas sa do pas sou a in ter fe rir po si ti va men te no
mer ca do de tra ba lho, ini ci al men te au men tan do as ho -
ras ex tras, a ofer ta de em pre gos e, no fi nal do ano
pas sa do, ain da que ti mi da men te, o sa lá rio. 

O que se es pe ra, Sr. Pre si den te, é que, nes te
ano, o mer ca do in ter no co me ce a par ti ci par des ta re -
to ma da de cres ci men to eco nô mi co, vi san do – isso é o 
que de fen do – a que da mo de ra da das ta xas de ju ros.
Eu es pe ro, e tam bém o País es pe ra, que isso ve nha a
ocor rer nes sa re u nião do Co pom.

No ano pas sa do, é bom que se fri se isso mais
uma vez – in clu si ve eu mes mo já de nun ci ei essa
ques tão no ano pas sa do –, a equi pe eco nô mi ca tra -
tou de ar ti fi ci a li zar uma cri se, es pa lhan do que ha via
uma ame a ça de re to ma da da in fla ção, quan do na ver -
da de o que hou ve na que le pe río do foi um re a jus te de
pre ços con tro la dos pelo Go ver no, en tre eles com bus -
tí vel e ta ri fas, como ener gia e te le fo nia.

A me di da es pa lhou o pâ ni co nos mer ca dos e
nos se to res pro du ti vos e pa ra li sou a que da dos ju ros
que vi nha ocor ren do gra da ti va men te até ju lho do ano
pas sa do.

Meu re ce io é que a equi pe eco nô mi ca es te ja
mais uma vez pre pa ran do um novo ar ti fí cio para es -
tan car a que da dos ju ros sob o ar gu men to de que a
eco no mia ca mi nha para um su pe ra que ci men to e,
por tan to, ha ve ria a ame a ça de re to ma da do pro ces so
in fla ci o ná rio.

As con di ções ex ter nas tam bém são ra zoá ve is e
não há mo ti vos para gran des apre en sões. Hou ve uma 
blin da gem da eco no mia ar gen ti na, atra vés do Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal, e os ju ros ame ri ca nos es tão
em que da.

É hora de o Exe cu ti vo e o Le gis la ti vo avan ça rem 
nes ta dis cus são. Jun to com a re du ção das ta xas de
ju ros pelo Co pom, que es pe ro ocor rer, é pre ci so que
o Con gres so Na ci o nal re to me as suas ati vi da des a
par tir de ama nhã, a par tir da ele i ção da Mesa, pre pa -
ran do-se para vo tar im por tan tes pro je tos como a Lei
das So ci e da des Anô ni mas, dar um im pul so à dis cus -
são da re for ma tri bu tá ria para de so ne rar a pro du ção
na ci o nal, as sim como re ti rar da ga ve ta vá ri os pro je -
tos, den tre eles o que re gu la men ta o art. 192 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que tra ta do sis te ma fi nan ce i ro.

São me di das em de fe sa das qua is meu Par ti do
e as for ças po lí ti cas que acre di tam no cres ci men to
eco nô mi co te mos lu ta do nes te Par la men to, por en -
ten der mos que abri ri am es pa ço para que das fu tu ras
dos ju ros, para a di mi nu i ção do cus to de ca pi tal e,
con se qüen te men te, para o cres ci men to eco nô mi co,
para a ge ra ção de em pre go e de ren da.

Era essa a co mu ni ca ção que eu que ria fa zer, Sr.
Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 

a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por 20
mi nu tos, por per mu ta com o Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, hoje,
com cer te za, todo o País está li ga do nes ta ses são
que an te ce de a ele i ção para a Mesa do Se na do. To -
dos es pe ram que os ora do res que as so mem à tri bu na 
fa lem so bre esse tema. 

Mes mo re co nhe cen do a im por tân cia da ele i ção
para Pre si den te do Se na do, o quar to car go na hi e rar -
quia para as su mir a Pre si dên cia da Re pú bli ca, não
po de mos de i xar de lado, nes te mo men to, al guns te -
mas im por tan tís si mos, como o que diz res pe i to a uma 
área que re pre sen ta 66% do ter ri tó rio na ci o nal e, es -
pe ci fi ca men te, a três uni da des da Fe de ra ção, que re -
pre sen tam cer ca de 50% da área do nos so País.

Se to dos nós, Se na do res que com po mos a
Casa que re pre sen ta os Esta dos no Con gres so Na -
ci o nal, ficar mos alhe i os à re a li da de da Ama zô nia e
dos Esta dos que com põem essa imen sa re gião do
País, con ti nu a re mos omis sos em re la ção à gran de
quan ti da de de bra si le i ros que lá vi vem.

Vá ri os pon tos de vem ser ana li sa dos. Hoje, a
Ama zô nia é uma es pé cie de vi tri ne para os pa í ses
que co man dam o mun do fi nan ce i ro, mas nada se fala
so bre o de sen vol vi men to ra ci o nal da Ama zô nia.

Qu an do as su mi o meu man da to de Se na dor,
de po is de dois man da tos como De pu ta do Fe de ral
pelo ex-Território Fe de ral de Ro ra i ma, hoje Esta do,
vim com uma gran de pre o cu pa ção, a de que ape nas
três Esta dos – o Ama zo nas, o Pará e o Mato Gros so – 
re pre sen tam a me ta de da área ter ri to ri al do País. E
che guei a uma con clu são ló gi ca, que qual quer um de
nós che ga ria se co me ças se a ana li sar o mapa do
País: não é pos sí vel pen sar em eli mi nar as de si gual -
da des re gi o na is com a ge o gra fia que te mos.

Gos ta mos mu i to de imi tar os Esta dos Uni dos –
uma das exi gên ci as para pre en chi men to de qual quer
car go é o do mí nio do in glês, pra ti ca men te uma im po -
si ção da ma i or po tên cia mun di al –, mas não pen sa -
mos em co pi ar os Esta dos Uni dos no que tan ge a sua
ge o gra fia. A área ter ri to ri al dos Esta dos Uni dos, re ti -
ran do o Alas ca, é um pou co me nor do que a do Bra sil.
No en tan to, os Esta dos Uni dos têm 50 es ta dos, que
pa re cem ter sido tra ça dos em uma pran che ta, em li -
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nhas re tas, por que seus li mi tes fo ram de fi ni dos vi san -
do a um de sen vol vi men to har mô ni co do País.

No Bra sil, ain da es ta mos à mer cê da que le tra -
ça do da li nha de Tor de si lhas. Se ob ser var mos nos so
mapa, o Bra sil é mu i to mais li to râ neo – des de o nor -
des te até o sul – do que in te ri o ra no, con ti nen tal, que é 
o que so mos.

Ro ra i ma, o me nor Esta do da Fe de ra ção em ter -
mos de po pu la ção e de re cur sos fi nan ce i ros – em bo -
ra seja o ma i or em mu i tos ou tros as pec tos –, era uma
par te do Esta do do Ama zo nas e foi des mem bra do
pelo en tão Pre si den te Ge tú lio Var gas, em 1943. Tor -
nou-se Ter ri tó rio Fe de ral e, pos te ri or men te, Esta do.
Hoje, se com pa rar mos Ro ra i ma a mu ni cí pi os do
Ama zo nas, vi zi nhos a ele, no ta mos a di fe ren ça, como 
é o caso do Mu ni cí pio de Bar ce los, que já foi ca pi tal
da Pro vín cia do Ama zo nas. A di fe ren ça é enor me.

Por tan to, ba se a do na ex pe riên cia de Ro ra i ma –
tal vez o exem plo pior, por que do me nor Esta do, em
ter mos de po pu la ção e de fi nan ças – e de ou tros
Esta dos, como Ama pá, Ron dô nia, Mato Gros so do
Sul e To can tins, pos so di zer que to das as re di vi sões
de ram cer to, tan to para a área des mem bra da quan to
para a que re ma nes ceu.

Por isso, Sr. Pre si den te, apre sen tei três pro je tos
de de cre to le gis la ti vo. Um de les pro põe a cri a ção do
Esta do de Ta pa jós, por des mem bra men to de mu ni cí -
pio do oes te do Pará. Esse pro je to foi apro va do na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na -
do e nes te ple ná rio. Hoje, en con tra-se na Câ ma ra dos 
De pu ta dos. 

O ou tro pro je to des mem bra uma área do oes te
do Ama zo nas, na fron te i ra com a Co lôm bia e com o
Peru, para cri ar o Esta do do So li mões. O Se na dor Jef -
fer son Pé res apre sen tou um subs ti tu ti vo pro pon do
que, no lu gar de um Esta do, fos sem cri a dos três ter ri -
tó ri os fe de ra is. E as sim foi apro va do no Se na do. O
pro je to está na Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Res ta apro var o ter ce i ro pro je to, que cria o Esta -
do do Ara gua ia na me ta de nor te do Esta do do Mato
Gros so. 

Sr. Pre si den te, no dia 9, es ti ve na ci da de de Si -
nop, jus ta men te nes sa me ta de nor te do Mato Gros so, 
onde tive opor tu ni da de de cons ta tar al gu mas re a li da -
des fun da men ta is. A pri me i ra foi o for te de se jo da que -
la po pu la ção de se eman ci par e tor nar-se um novo
Esta do; de ter a ad mi nis tra ção des cen tra li za da, mais
per to dos pre fe i tos, dos ve re a do res, en fim, dos ci da -
dãos. Cons ta tei, tam bém, o quan to é viá vel a cri a ção
do Esta do do Ara gua ia. Em uma re u nião com cer ca
de 2.000 pes so as – 52 pre fe i tos, ve re a do res, de pu ta -

dos es ta du a is e, prin ci pal men te, re pre sen tan tes de
to das as ca ma das da so ci e da de – to dos di zi am, em
uma só voz, que que ri am a re di vi são do Esta do de
Mato Gros so – que já ti nha sido di vi di do, dan do ori -
gem ao Esta do de Mato Gros so do Sul –, ten do em
vis ta aque le Esta do ain da ser um gi gan te, em ter mos
de área ter ri to ri al – pos sui 906 mil qui lô me tros qua -
dra dos –, ain da ser um Esta do-latifúndio, in go ver ná -
vel. Por mais com pe ten te e di nâ mi co que seja o go -
ver na dor, ele não tem con di ções de le var a atu a ção
do Po der Pú bli co a to dos os Mu ni cí pi os.

Por tan to, re gis tro essa si tu a ção e dou esse tes -
te mu nho, de pú bli co, aqui da tri bu na do Se na do, do
que as sis ti na que la re u nião na Ci da de de Si nop, na
me ta de nor te do Ara gua ia, que vai unir o cha ma do
”nor tão“ do Mato Gros so e a re gião do Ara gua ia.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Per mi te-me, V. Exª, um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
No bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª tem no ta -
bi li za do sua pas sa gem, nes te iní cio de man da to aqui
nes ta Casa, tra zen do te mas sem pre mu i to im por tan -
tes e fun da men ta is, prin ci pal men te para a Re gião
Nor te. Nes ta opor tu ni da de, V. Exª faz uma aná li se
bas tan te re a lis ta dos pro ble mas re la ci o na dos à di -
men são ter ri to ri al, es pe ci al men te en fa ti zan do a re di -
vi são de Esta dos do gran de Nor te bra si le i ro, des te
Bra sil das Tor de si lhas que ain da não foi des co ber to.
To me mos como exem plo a área que hoje per ten ce ao 
Esta do do To can tins – e que re pre sen ta va pou co
mais de 4% da eco no mia do Esta do de Go iás à épo ca 
em que foi go ver na do pelo nos so bri lhan te Se na dor
Ma gui to Vi le la. Hoje, de cor ri dos doze anos de sua cri -
a ção, se es ti vés se mos jun tos, se fôs se mos ago ra re -
u ni dos com Go iás e essa con ta fos se fe i ta, já te ría -
mos ul tra pas sa do 30%, em ter mos do que re u ni mos
na nos sa eco no mia, no nos so de sen vol vi men to. Se
Pal mas não ti ves se sido cri a da, cres cen do a uma
taxa de 30% ao ano, mu i tas pes so as cer ta men te es -
ta ri am se di ri gin do para Bra sí lia – se não hou ves se
Bra sí lia, para o sul do País – e es ta ría mos cada vez
mais es pre mi dos nas gran des ci da des. No Esta do de
V. Exª o qua dro ain da é pior, pois a taxa de ocu pa ção
é de me nos de qua tro ha bi tan tes por qui lô me tro qua -
dra do, como se ti vés se mos ali um aci den te ge o grá fi -
co ou al gu ma co i sa que im pe dis se a pre sen ça do ho -
mem, fato que sa be mos não exis tir. V. Exª tem par ti ci -
pa do des sa dis cus são que se faz em di ver sas ci da -
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des do nor te do País, em sim pó si os, se mi ná ri os, fó -
runs de de ba te. Às ve zes, vejo al guns se to res da im -
pren sa tra ta rem o as sun to com re ser va, mas, se ob -
ser var mos não ape nas o To can tins, mas os Esta dos
que nas ce ram fru to da Cons ti tu in te de 1988, va mos
ana li sar que nes ses Esta dos, a exem plo do To can -
tins, não te mos pro ble mas de ajus te fis cal, nem de
en di vi da men to e es ta mos de vi da men te en qua dra dos
na que les pa râ me tros que a Se cre ta ria do Te sou ro es -
ta be le ce para Esta dos que res pe i tam a lei de res pon -
sa bi li da de fis cal e ou tras leis. Como mé di co, V. Exª
sabe da es cas sez des se pro fis si o nal no in te ri or do
País, nas pe que nas ci da des. Po rém, com a cri a ção do 
Esta do de To can tins, cons ta ta mos um con si de rá vel
au men to no nú me ro de mé di cos que hoje aten dem
nas pe que nas ci da des do nos so Esta do. A di vi são do
Esta do re al men te apro xi mou o nos so so fri do povo da
ci da da nia. Por tan to, Se na dor Mo za ril do, eu não po de -
ria de i xar de fa zer este apar te. Não que ro to mar o
tem po de V. Exª, mas esta Casa vive um mo men to im -
por tan te quan do V. Exª traz aqui, de for ma apro fun da -
da, o de ba te da re di vi são ter ri to ri al. Pre ci sa mos, efe ti -
va men te, ocu par o nos so ter ri tó rio, tra zer o de sen vol -
vi men to para o in te ri or e ex plo rar as nos sas ri que zas
na tu ra is. Pa ra be ni zo V. Exª. Fico or gu lho so de ver o
nos so PFL, na sua pes soa, abor dar um as sun to de
tão gran de e re le van te im por tân cia. Po rém, esse não
é um as sun to par ti dá rio; é um as sun to de in te res se
na ci o nal, su pra par ti dá rio, e cre io que essa ba ta lha
que V. Exª tra va em fa vor da re di vi são ter ri to ri al terá
êxi to. Pa ra béns.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço ao apar te de V. Exª. Qu e ro re gis trar aqui,
até com emo ção, que fui tes te mu nha da luta do seu
pai, quan do am bos éra mos De pu ta dos Fe de ra is, da
luta que ele en ca be çou, to mou qua se como ob je ti vo
de man da to: a cri a ção do Esta do do To can tins. Ele es -
ta va cer to. V. Exª de mons trou, mo des ta men te, a re a li -
da de de To can tins. Re al men te, fico or gu lho so de ter
sido apar te a do por V. Exª.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço com hon ra o apar te de V. Exª, Se na dor Ma gui -
to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, tam bém que ro me con gra tu lar
e me so li da ri zar com V. Exª pelo bri lhan te pro nun ci a -
men to. Como dis se o no bre Se na dor Edu ar do Si que i -
ra Cam pos, esse é um caso de in te res se de todo o
Bra sil, de todo o povo bra si le i ro. Veja V. Exª que a di vi -

são foi ex ce len te tan to para o Esta do do To can tins
quan to para o Esta do de Go iás. To dos nós – De pu ta -
dos Fe de ra is e Se na do res da Re pú bli ca –, su pra par ti -
da ri a men te, vo ta mos a fa vor da di vi são do Esta do de
Go iás, no que fo mos apo i a dos por todo o povo go i a -
no. O nor te do Esta do de Go iás fi ca va dis tan te das
de ci sões e da pró pria ci da da nia do povo, como dis se
o no bre Se na dor, por que os go ver na do res, às ve zes,
não dis pu nham de tem po su fi ci en te para vi si tar to das
as suas ci da des. Re cor do-me, tam bém, do gran de
acer to que foi a di vi são do Esta do do Mato Gros so em 
Mato Gros so e Mato Gros so do Sul, os qua is se de -
sen vol ve ram ple na men te e de for ma ace le ra da,
trans for man do-se hoje em Esta dos com mu i tas po -
ten ci a li da des ex tra or di ná ri as para o Bra sil. Lem -
bro-me tam bém que, na Cons ti tu in te, sur giu a pos si -
bi li da de de di vi dir-se o Esta do de Mi nas Ge ra is. Aque -
la Uni da de da Fe de ra ção tem apro xi ma da men te
1.000 Mu ni cí pi os, mu i tos dos qua is não re ce bem a vi -
si ta de seus go ver na do res – uma re cla ma ção qua se
ge ral no Esta do. Na oca sião, vo tei a fa vor da cri a ção
do Esta do do Triân gu lo Mi ne i ro. Por tan to, eu mes mo,
quan do De pu ta do Cons ti tu in te, e an tes, como De pu -
ta do Esta du al, em Go iás, já de fen dia a re di vi são dos
Esta dos bra si le i ros, por en ten der que to dos ga nham
com isso, tan to o Bra sil como o povo. O mun do de
hoje não é ape nas di nâ mi co; é su per sô ni co, é glo ba li -
za do, por tan to, não po de mos mais ad mi tir Esta dos
tão gran des. É di fí cil até para o pró prio go ver na dor di -
vi dir eqüi ta ti va men te as ren das do Esta do. Por isso,
que ro cum pri men tá-lo. V. Exª está num ca mi nho cor -
re tís si mo, o Bra sil tem que re al men te ace le rar es sas
re di vi sões, in clu si ve em ou tros Esta dos. Já fo ram
apro va dos aqui três ter ri tó ri os e V. Exª ago ra de fen de
o Esta do do Ara gua ia. Acre di to, sem dú vi da al gu ma,
que sua ini ci a ti va vai me re cer a apro va ção na Câ ma -
ra. Por tan to, que ro pa ra be ni zá-lo por tra zer a esta
Casa um tema tão im por tan te para o Bra sil e para o
povo bra si le i ro. Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço mu i to o apar te de V. Exª, Se na dor Ma gui -
to Vi le la, pois vem so mar-se ao do Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos, que re pre sen ta um Esta do fru to de
des mem bra men to. V. Exª traz o seu tes te mu nho como 
re pre sen tan te da área re ma nes cen te. O seu Esta do
de Go iás – de acor do com o seu tes te mu nho – ga -
nhou, e mu i to, com esse des mem bra men to. Por tan to,
dois apar tes que en ri que cem meu pro nun ci a men to e
me de i xam mais con vic to de que essa tese tem que
ser le va da a sé rio, tem que ser re al men te dis cu ti da e
apro va da, as sim como já foi a do des mem bra men to
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do oes te do Go iás, para cri ar o Ta pa jós, e a do oes te
do Ama zo nas, para cri ar os três ter ri tó ri os fe de ra is.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço, com mu i ta hon ra, o Se na dor Tião Vi a na, do
Esta do do Acre.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – No bre Se -
na dor Mo ra zil do Ca val can ti, cum pri men to V. Exª por
seu pro nun ci a men to e dou o meu tes te mu nho de que
V. Exª tem sido um pre ga dor de uma nova ma ne i ra de
olhar a Re gião Ama zô ni ca, numa vi são de que é pos -
sí vel re de se nhar o seu mo de lo ge o po lí ti co e a sua si -
tu a ção ge o grá fi ca, con tri bu in do, as sim, para o seu
de sen vol vi men to hu ma no e so ci o e co nô mi co. V. Exª
re pre sen ta o li mi te nor te da Pá tria e eu o li mi te oes te.
Se gu ra men te, nós sa be mos o que sig ni fi ca a dis tân -
cia e o que é vi ver numa re gião com di men são con ti -
nen tal. E não pos so en ten der que esse pro ces so seja
tra ta do pelo Esta do bra si le i ro como se fos se algo es -
tá ti co e não uma si tu a ção di nâ mi ca que pre ci sa, de
fato, de uma com pre en são, vi san do o de sen vol vi men -
to hu ma no e so ci o e co nô mi co de ma ne i ra per ma nen -
te. Veja V. Exª que exis tem si tu a ções atí pi cas. Nós
que so mos da Ama zô nia tes te mu nha mos po pu la ções 
que vi vem em um Mu ni cí pio di vi di do de ou tros mu ni -
cí pi os por um rio, numa con cep ção an ti ga de li mi te
ge o grá fi co. Exis tem fa mí li as que têm to dos os seus
pa ren tes de um lado do rio e, por se mu dar para ou tra
mar gem do rio, pas sam a ter os seus fi lhos re gis tra -
dos em ou tro Mu ni cí pio ou em ou tro Esta do, agra van -
do uma si tu a ção que não é co mum, ao in vés de se
olhar para a vo ca ção cul tu ral, so ci o e co nô mi ca da Re -
gião Ama zô ni ca e o per fil da po pu la ção no seu sen ti -
do ver da de i ro. O Bra sil tem uma dí vi da com re la ção à
Ama zô nia, no sen ti do de re de se nhá-la, pen san do em 
um mo de lo de de sen vol vi men to à al tu ra do que a Re -
gião me re ce. A Ama zô nia Ori en tal deve ser olha da
como a Ama zô nia dos pro je tos de de sen vol vi men to
que vão da me ta lur gia a pro je tos ener gé ti cos, pe cuá -
ri os e ma de i re i ros; e a Ama zô nia Oci den tal na qui lo
que ela tem para dar, na qui lo que cha ma mos de uma
eco no mia do més ti ca, numa vi são de de sen vol vi men -
to sus ten tá vel, con si de ran do a imen si dão do nos so
pa tri mô nio ge né ti co e apon tan do-o como um cor re dor 
para o Ter ce i ro Mi lê nio, que pos sa ele var o Bra sil no
ce ná rio in ter na ci o nal. E, as sim, nós pos sa mos ver a
Ama zô nia no seu sen ti do ge o po lí ti co ple no. O Acre é
um Esta do bra si le i ro por op ção, onde um lí der re vo lu -
ci o ná rio con du ziu 30 mil se rin gue i ros a uma ação de
in de pen dên cia e a fa vor do Bra sil. Por tan to, en ten de -

mos que pre ci sa mos re cu pe rar o que per de mos no
pas sa do. A re vis ta Épo ca des ta se ma na cir cu lou com 
uma re por ta gem am pla so bre o as sun to, com de ba -
tes se re nos e ma du ros de Go ver na do res da re gião,
como o Go ver na dor Jor ge Vi a na, que fa lou so bre
essa nova re di vi são ge o es pa ci al. Exis te o tra ba lho de
V. Exª, que con ta com a cre di bi li da de de todo o Con -
gres so Na ci o nal e a nos sa ten ta ti va é de que o Go ver -
no bra si le i ro acom pa nhe, apo ie e es te ja di na mi zan do
essa dis cus são que, sem dú vi da ne nhu ma, tra rá um
novo de se nho e uma nova vi são de de sen vol vi men to
para a Ama zô nia. Não in te res sa a nin guém da Re gião 
uma Ama zô nia des tru í da, mas in te res sa uma Ama zô -
nia ca paz de res pon der àqui lo que o Bra sil pre ci sa e
para a qual a co mu ni da de in ter na ci onal tem seus
olhos vol ta dos. Cum pri men to-o e acre di to que a ques -
tão dos ter ri tó ri os que V. Exª já ex pôs den tro do Se na -
do Fe de ral é um pas so de ci si vo para que pos sa mos
avan çar numa vi são de re cu pe ra ção e um tra ta men to
não es tá ti co da ques tão, que pre ci sa de uma re vi são,
sem dú vi da al gu ma. Acre di to que V. Exª seja me re ce -
dor de to dos os mé ri tos em re la ção a essa dis cus são.
O Acre ti nha 284 mil qui lô me tros qua dra dos no iní cio
do sé cu lo e hoje tem 159 mil qui lô me tros qua dra dos,
e isso pre ci sa ser re vis to. Exis te um cin tu rão de po pu -
la ção que vive com toda vo ca ção eco nô mi ca, so ci al e
cul tu ral vol ta da para o Acre e essa po pu la ção per ten -
ce a ou tros Esta dos. Isso não é cor re to e pre ci sa de
uma re vi são, com in te li gên cia e se re ni da de, de nos -
sas au to ri da des. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR) – Se na dor Tião Vi a na, agra de ço mu i to o apar te 
de V. Exª e vou apro ve i tar, in clu si ve, um ter mo uti li za -
do por V. Exª: re de se nhar esse mapa do País em be -
ne fí cio dos ci da dãos que vi vem nes sa imen sa Re gião 
Ama zô ni ca. Como fa lei no iní cio do meu pro nun ci a -
men to, ape nas três Esta dos re pre sen tam pra ti ca -
men te mais da me ta de da área do País.

É ver da de que pre ci sa mos re de se nhar esse
mapa, in clu si ve con si de ran do a tese que o Go ver na -
dor do Acre de fen deu na Re vis ta Épo ca. Con si de ro,
no mí ni mo, in te res san te dis cu tir. Não se pode co lo car
nes sa dis cus são a emo ção, a ques tão do sen ti men to
ape nas de “essa ter ra é mi nha e eu não abro mão”.
To dos so mos bra si le i ros, to dos os Esta dos são do
Bra sil e não po de mos pen sar em ter esse tipo pe que -
no de sen ti men to. 

Nes sa ida a Mato Gros so, tive a com pa nhia do
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, que está pre sen te no ple ná -
rio e a quem que ro agra de cer, e tam bém do Se na dor
Car los Be zer ra. Agra de ço tam bém ao Pre si den te da
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Assem bléia Le gis la ti va, De pu ta do Bo sa i po; ao De pu -
ta do Sil val, pelo di na mis mo na or ga ni za ção do even -
to; ao Ve re a dor Ba i a no, Pre si den te da Câ ma ra Mu ni -
ci pal de Si nop. Não po de ria tam bém de i xar de re gis -
trar o em pe nho que teve o Sr. Fran cis co, que é o Pre -
si den te de uma co mis são que há mu i to tem po de fen -
de a cri a ção do ter ri tó rio do Ara gua ia, que hoje se in -
cor po rou nes sa tese de não cri ar um ter ri tó rio, mas
um Esta do na me ta de nor te de Mato Gros so.

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP ) – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, nes ta úl ti ma sex ta-feira,
es ti ve em San ta rém, em uma das prin ci pa is ci da des
da re gião que vi ria a se trans for mar no Esta do de Ta -
pa jós – como tam bém em Be lém e Cu i a bá –, onde
per ce bi que o tema que V. Exª apre sen ta em seu pro -
je to, pre ven do as di vi sões men ci o na das, en con tra
uma gua ri da mu i to im por tan te. Fui con vi da do a fa zer
uma pa les tra na Fa cul da des Inte gra das Ta pa jós, para 
cer ca de 700 pes so as, en tre alu nos e pro fes so res.
Embo ra o tema da pa les tra fos se o Pro gra ma de Ga -
ran tia de Ren da Mí ni ma e os me i os de me lho rar a dis -
tri bu i ção de ren da no País, as prin ci pa is per gun tas
que vi e ram do au di tó rio fo ram re la ci o na das tam bém à 
ques tão da di vi são ter ri to ri al e da pos si bi li da de de cri -
a ção do Esta do do Ta pa jós. Então, pude es cla re cer
que o Par ti do dos Tra ba lha do res, re pre sen ta do pe los
sete Se na do res que apre ci a ram a pro pos ta de V. Exª,
con si de rou im por tan te que o povo do Esta do do Pará
ti ves se a pos si bi li da de de es co lha. Se ria um tan to es -
tra nho e di fí cil que um Se na dor de São Pa u lo che gas -
se aos re si den tes do Esta do do Pará e dis ses se “sim”
ou “não” para essa pro po si ção. Cre io que o ca mi nho
ade qua do é que haja a opor tu ni da de de es co lha, de
de ci são, so bre tu do do pró prio povo do Pará, em gran -
de de ba te, as sim como do povo do Mato Gros so no
que diz res pe i to à pos si bi li da de de cri a ção do Esta do
do Ara gua ia e ou tros. Mas, ob vi a men te, as ex pe -
riências ocor ri das nas úl ti mas dé ca das, so bre tu do
com a di vi são do Esta do do Mato Gros so, as sim
como a cri ação do Esta do do To can tins, des mem bra -
do do Esta do de Go iás, re pre sen ta ram uma no tá vel
ex pe riên cia. Então, hoje, cer ta men te, a po pu la ção
dos Esta dos em ques tão te rão mu i tos ele men tos para 
sa ber das van ta gens e des van ta gens, os cus tos e os
be ne fí ci os. Por que, de um lado, se há a cri a ção de um 
novo Po der Exe cu ti vo, com sua sede, fun ci o ná ri os, a
cri a ção de uma Assem bléia Le gis la ti va, com seus

ser vi do res, e há aqui mais uma, duas ou três ban ca -
das no Se na do Fe de ral, mais os ór gãos da Jus ti ça, e
as sim por di an te. Tudo isso re pre sen ta um cus to, mas
é pre ci so que cada uma des sas uni da des – e a po pu -
la ção de cada uma de las – exa mi ne mu i to bem por
que ra zão a po pu la ção, por exem plo, do que é hoje o
Esta do de Ta pa jós não re ce be a de vi da aten ção seja
do Po der Exe cu ti vo, seja do Po der Le gis la ti vo, em Be -
lém. Que cir cuns tân ci as acar re tam esse fato? Per ce bi 
que a pro pos ta de V. Exª al can çou uma gran de re per -
cus são ali na que las re giões. Em es pe ci al, fui tes te -
mu nha dis so em San ta rém, que é uma das áre as do
Ta pa jós. Qu e ro trans mi tir a V. Exª que per ce bi a im -
por tân cia do tema que V. Exª tem le van ta do no Con -
gres so Na ci o nal. Mu i to obri ga do. 

O SR. MOZARILO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Agra de ço a V. Exª o apar te, Se na dor Su plicy. Como
bem dis se, em bo ra o Esta do de São Pa u lo, te o ri ca -
men te, seja con tra, por que per de ria um pou co do po -
der po lí ti co, V. Exª de mons trou, por in ter mé dio in clu si -
ve do de ba te e da vo ta ção do pro je to de cri a ção do
Ta pa jós, ma tu ri da de, co nhe ci men to e vi são de Bra sil
ex ce len tes.

Qu e ro agra de cê-lo não só por aque la vo ta ção, 
mas por esse apar te e, te nho cer te za, pelo voto de
V. Exª e do Par ti do dos Tra ba lha do res quan do da
apre ci a ção da ma té ria que pro põe a cri a ção do Esta -
do do Ara gua ia.

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Antes de ou vir o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, que so li ci -
tou apar te, ou vi rei o Se na dor Amir Lan do, que tam -
bém per ten ce a um Esta do que é fru to do des mem -
bra men to; por tan to, cri a do pe los mes mos me ca nis -
mos que es ta mos pro pon do para o Ta pa jós, para o
Ara gua ia e para os ter ri tó ri os no oes te do Ama zo nas.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, V. Exª abor da um tema que não é
exa ta men te do in te res se do seu Esta do, não é do in -
te res se es pe cí fi co da sua uni da de da Fe de ra ção,
mas é do in te res se do Bra sil. E a le gi ti mi da de des sa
ini ci a ti va, mais do que nun ca, mos tra a isen ção da
pro pos ta de V. Exª, que vis lum bra a ne ces si da de de
de sen vol vi men to da Ama zô nia e, so bre mo do, a ocu -
pa ção des ses va zi os de mo grá fi cos, des sa ter ra sem
ho mem, sem bra ços para tra ba lhar e, por que não di -
zer, sem vi vi fi ca ção hu ma na ca paz de afir mar a so be -
ra nia na ci o nal. Ora, não há dú vi da de que as pro pos -
tas de V. Exª en con tram eco não ape nas na po pu la -
ção lo cal en vol vi da mas so bre tu do no des ti no des te
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País. Por tan to, en ten do que o Con gres so Na ci o nal,
por meio do Se na do e da Câ ma ra, deve dar pri o ri da -
de à apre ci a ção des sa re de fi ni ção ge o po lí ti ca do Bra -
sil. Não há dú vi da de que a re gião ama zô ni ca pre ci sa
di mi nu ir a ex ten são dos seus ter ri tó ri os, o que tor na rá 
pla u sí vel a sua ad mi nis tra ção. E sa be mos, como já di -
zia Bo na par te, ”que se go ver na de lon ge, mas ad mi -
nis tra-se de per to“. Mais do que nun ca, aqui é ne ces -
sá ria a ação do Esta do, por in ter mé dio dos ser vi ços
es sen ci a is, para dar sus ten ta ção a uma po pu la ção
ra re fe i ta. Este País só será re al men te bra si le i ro,
sobre tu do nas imen si dões da Ama zô nia, na que les
rin cões de vas ta so li dão, se pu der mos es tru tu rar a
so ci e da de po li ti ca men te para que a ocu pa ção se
torne efe ti va, como acon te ceu com Ron dô nia. Qu an -
do o Esta do foi cri a do, ha via ape nas um prin cí pio de
ocu pação ir ra ci o nal. Foi a cri a ção do ter ri tó rio na ci o -
nal que efe ti va men te pos si bi li tou que um dia aque la
re gião fos se ha bi ta da, fos se po vo a da e, hoje, se
trans for mas se num Esta do pro mis sor, por que as ter -
ras são fér te is. Te mos que ex tra ir do solo aqui lo que
ele está apto a ofe re cer à po pu la ção. Res pe i tan do o
meio am bi en te sim, mas, so bre mo do, res pe i tan do o
di re i to à vida, à ci da da nia, prin ci pal men te da que les
bra si le i ros ex clu í dos, que en con tra ram no meu Esta -
do uma opor tu ni da de para se me ar, co lher e re co lher
a es pe ran ça e a fe li ci da de. Por isso, mais uma vez, ao
pa ra be ni zar V. Exª, que ro di zer que é che ga da a hora
de se re pen sar a di vi são ter ri to ri al do Bra sil para dar
opor tu ni da de a ter ras ín vi as e de sa bi ta das de um dia
re al men te par ti ci pa rem do gran de con cer to na ci o nal.
Pa ra béns, mais uma vez, à ini ci a ti va de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª já ul tra pas sou o seu tem -
po em mais ou me nos 15 mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, peço ma i or to le rân cia de V. Exª para
po der en cer rar o meu pro nun ci a men to com o apar te
do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, do Mato Gros so, por tan -
to, uma pes soa mais do que le gí ti ma para abor dar a
ques tão da cri a ção do Esta do do Ara gua ia.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Ape nas
lem bro a V. Exª que há ou tros ora do res ins cri tos, mas
as se gu ro-lhe que a Casa se sen ti rá mu i to bem em ou -
vir o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, pri me i ro, que re mos agra de cer
a pre sen ça de V. Exª no úl ti mo fi nal de se ma na no
Esta do de Mato Gros so e a hon ra de acom pa nhá-lo
até a ci da de de Si nop, no nor te do Esta do, o que, evi -
den te men te era obri ga ção nos sa, pela ve lha ami za de 

que te mos no Con gres so Na ci o nal e por ser mos com -
pa nhe i ros de Par ti do. O pro je to de V. Exª ca lou pro -
fun da men te na que le pe da ço do Bra sil. Até as di ver -
gên ci as en tre o les te e o oes te do meu Esta do hoje
es tão har mo ni za das, em fun ção da luta que se tra va
pela cri a ção do Esta do do Ara gua ia. Aque le en tu si as -
mo que V. Exª cons ta tou na re gião, o ca ri nho com que
V. Exª foi re ce bi do evi den te men te ates tam aqui lo de
que ou tros apar te an tes já fa la ram, o acer to do pro je to 
de V. Exª. Par ti ci pei do en con tro e cha mei bem a aten -
ção para o fato de que o Esta do de Mato Gros so não
es ta va di vi di do ape nas na que la re u nião e na vo ta ção
que pos si vel men te ocor re rá no dia 21 des te mês, no
ple ná rio do Se na do Fe de ral; que o pas so se ria ma i or,
e o trâ mi te, lon go. Por tan to, não es tá va mos lá para
ven der ilu são para aque le povo, di zen do que tudo já
es ta va cri a do: o Esta do do Ara gua ia ou do Nor tão, ou
como que i ram cha mar a nova uni da de. De toda for -
ma, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, Mato Gros so é
gran de e nele ca bem mais Esta dos. Esta mos ape nas
vis lum bran do em que tem po, quan do isso vai acon te -
cer. Po rém, mais cedo ou mais tar de, esse ter ri tó rio
bra si le i ro que é o Esta do de Mato Gros so terá de ge -
rar ou tras uni da des da Fe de ra ção den tro do Bra sil.
Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço-lhe imen sa men te o apar te, Se na dor Jo -
nas Pi nhe i ro. 

Como eu dis se, sen do do Esta do de Mato Gros -
so, V. Exª tem a ma i or le gi ti mi da de para abor dar o as -
sun to, in clu si ve – já que esse pro je to de de cre to le gis -
la ti vo exi ge 27 as si na tu ras de Se na do res – V. Exª foi
um dos Se na do res que apo i a ram a apre sen ta ção do
pro je to.

Por tan to, ao agra de cer não só o apar te como a
pre sen ça de V. Exª no de ba te, que ro re gis trar a im por -
tân cia do tra ba lho de V. Exª em fa vor des sa ma té ria. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me per -
mi te um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se o Pre si den te me per mi tir, eu gos ta ria de con ce -
der-lhe um apar te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Faço um
ape lo ao Se na dor Ro meu Tuma. O Ora dor já ul tra pas -
sou em 18 mi nu tos o tem po que lhe é re ser va do. Ape -
lo ao Se na dor Mo za ril do para que con clua o seu pro -
nun ci a men to.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Pois não, Sr. Pre si den te. 

Con cluo so li ci tan do dos no bres Se na do res e
Se na do ras, por oca sião da vo ta ção do pro je to de de -
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cre to le gis la ti vo que con vo ca o ple bis ci to para a apro -
va ção da cri a ção do Esta do do Ara gua ia, pre vis ta
para ocor rer no dia 21, o apo io de to dos, su pra par ti -
da ri a men te, como ocor reu quan do da vo ta ção dos
pro je tos que pre vê em a cri a ção do Esta do do Ta pa jós 
e dos Ter ri tó ri os Fe de ra is do Rio Ne gro, So li mões e
Ju ruá, no oes te do Ama zo nas.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 13, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se gi un tes ho me na gens pelo fa le ci men to do jor na -
lis ta, ad vo ga do e ex-Dirigente do PSB-SE ocor ri do no 
dia 12 do cor ren te, José Rosa de Oli ve i ra Neto.

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.
Sala das Ses sões, 12 de fe ve re i ro de 2001. –

Se na dor José Edu ar do Du tra. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Para
en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Se na -
dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu não
te ria pa la vras me lho res para ho me na ge ar José Rosa
de Oli ve i ra Neto do que as pu bli ca das, sob for ma de
edi to ri al, na Ga ze ta de Ser gi pe de hoje, jor nal com o
qual ele co la bo rou du ran te mu i tos anos. Por isso, vou
ler, na ín te gra, o edi to ri al, acre di to que den tro dos cin -
co mi nu tos re gi men ta is:

José Rosa de Oli ve i ra Neto, jor na lis ta
por vo ca ção, ad vo ga do e po lí ti co por op ção, 
mor reu on tem, aos 72 anos, em Ara ca ju,
en lu tan do o Esta do de Ser gi pe e a fa mí lia
ser gi pa na. Era um ho mem de bem, de vo ta -
do ao Esta do, en ga ja do, sem pre, nas van -
guar das que pug na ram pe las mu dan ças, no 
sen ti do de me lho rar a vida ser gi pa na, em
to dos os lu ga res. Ori gi ná rio de To bi as Bar re -
to, foi em Ara ca ju que vi veu a ju ven tu de, co -
nhe ceu o dra ma da po pu la ção po bre, es ti -
mu lou com sua pa la vra ami ga os mais jo -
vens, mi li tou en tre os pro gres sis tas, com -
pon do uma es quer da lú ci da, res pon sá vel,

me di an do o ide a lis mo com o prag ma tis mo,
ocu pan do es pa ços nas opor tu ni da des jul ga -
das fun da men ta is ao pro ces so de evo lu ção
po lí ti ca da pró pria so ci e da de.

José Rosa de Oli ve i ra Neto, ou sim -
ples men te Zé Rosa, como gos ta va de ser
cha ma do, vi veu os ca pí tu los mais im por tan -
tes da his tó ria con tem po râ nea de Ser gi pe.
For ma do na es co la das lu tas em fa vor das
gran des ca u sas, de fen den do a re de mo cra ti -
za ção de 45, a anis tia, par ti ci pan do da cam -
pa nha ”O Pe tró leo é Nos so“, en fren tan do a
re pres são e a pri são, foi dos pri me i ros alu -
nos da Fa cul da de de Di re i to de Ser gi pe, en -
trou cedo no Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, e
no jor na lis mo, mon tan do uma re ta guar da da 
ma i or va lia para a for ma ção da opi nião pú -
bli ca, des mis ti fi can do o no ti ciá rio vi ci a do, di -
ri gi do, atra vés des ta Ga ze ta de Ser gi pe,
casa que amou por lon go tem po, e da qual
foi um dos seus mais ilus tres co la bo ra do res.

Pou cos in flu í ram tan to como José
Rosa na im pren sa ser gi pa na. Assim como
há uma ge ra ção que des cen de de Orlan do
Dan tas, da qual o pró prio Zé Rosa era
exem plo, há tam bém uma ge ra ção que re -
ce beu to dos os en si na men tos, ori en ta ções,
e a quem de di ca ex plí ci ta ad mi ra ção, como
é o caso exem plar de Ivan Va len ça, como foi 
o caso de Car los Alber to, o Cha tô, me te o ro
de in te li gên cia, vi va ci da de, cri a ti vi da de, ou,
ain da, José Car los Mon te i ro, que fez car re i -
ra no Rio de Ja ne i ro e ain da hoje atua no
jor na lis mo, como co men ta ris ta in ter na ci o nal 
da Glo bo News. São mu i tos os se gui do res
de José Rosa no jor na lis mo ser gi pa no,
como são mu i tos os ad vo ga dos, po lí ti cos,
que ti nham no ami go mais ve lho um lí der,
uma re fe rên cia a ser se gui da, como ates ta,
sem pre, Wel ling ton Man gue i ra, es pé cie de
pon te in te lec tu al e ide o ló gi ca.

As idéi as pro gres sis tas, ino va do ras,
ga nha ram gran de im pul so com José Rosa
de Oli ve i ra Neto, pela sua for ma ção, mi li tân -
cia, for mu la ção teó ri ca e ca pa ci da de de di a -
lo gar. Apa i xo na do pe las ca u sas so ci a lis tas,
a elas de di cou tem po e fi de li da de, pou cas
ve zes tro can do a par ti ci pa ção ati va pela
ocu pa ção de car gos pú bli cos. Numa des sas 
ra ras ex ce ções, ocu pou a Casa Ci vil do Go -
ver no Se i xas Dó ria, que aju dou a ele ger. Fo -
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ram 13 ou 14 me ses, nada mais que isto, de 
uma ex pe riên cia vá li da, que, no en tan to, va -
leu uma pri são, uma sus pe i ta per ma nen te,
como uma cen su ra que so men te o tem po
di lu iu. Du ran te o pe río do em que es te ve no
Go ver no sou be ser fir me, ope ro so, dan do
uma con tri bu i ção cor re ta, equi li bra da, que a
his tó ria re gis tra e o tes te mu nho con tem po -
râ neo com pro va.

É lu gar co mum di zer-se que a mor te
de um vul to ilus tre em po bre ce o Esta do e o
povo. Mas não há como fu gir a essa ver da -
de, que co mo ve, dói e en lu te ce. Os ar ti gos
nos jor na is e nas re vis tas, as con fe rên ci as,
pa re ce res, opi niões, o pe que no li vro so bre
Tobi as Bar re to, tudo re su me uma bi o gra fia
ilus tra da, de um ho mem de idéi as, cons ci ente 
do seu pa pel, e prin ci pal men te do con tex to
que apren deu a co nhe cer como pou cos. Ja -
ma is fi cou au sen te das boas ca u sas. Na
OAB, no acon se lha men to po lí ti co-partidário, 
na par ti ci pa ção par ti dá ria pro pri a men te dita, 
ou no con ta to com a Jus ti ça, como ad vo ga -
do, o que se ti nha era um ho mem ca paz de
ser se re no com os ami gos, ou in fla ma do na
de fe sa de suas idéi as e pon tos de vis ta.
Assim vi veu, de i xan do a cada dia um dos
me lho res exem plos, que as no vas ge ra ções
de ser gi pa nos her dam para o fu tu ro.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, faço mi nhas es sas pa la vras do jor nal Ga ze ta de 
Ser gi pe, na ho me na gem ao gran de ser gi pa no José
Rosa de Oli ve i ra Neto, que fa le ceu on tem. Gos ta ria
que essa ho me na gem fos se as su mi da pelo Ple ná -
rio do Se na do, na for ma do re que ri men to que apre -
sen tei .

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Em vo ta -

ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -
de. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, ao Se na dor Ma gui to Vi le la. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí -
nio. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro
Jucá.(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.
(Pa u sa.)

S. Exª de cli na da pa la vra. 
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 

a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy. S. Exª dis põe
de 20 mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te Ge ral do Melo, Srªs e Srs. Se na -
do res, on tem, na ci da de de Águas Lin das, em Go iás,
o Pre si den te da Re pú bli ca, jun ta men te com o Mi nis -
tro Pa u lo Re na to Sou za, anun ci ou mo di fi ca ções no
pro gra ma que cha mou de ”bol sa-escola“, re fe rin -
do-se ao Pro gra ma Na ci o nal de Ren da Mí ni ma vin -
cu lado à edu ca ção. O Pre si den te anun ci ou mo di fi ca -
ções na Lei nº 9.533, de 1997, con subs tan ci a das em
nota di vul ga da pelo Mi nis té rio da Edu ca ção, bem
como nos pro nun ci a men tos re a li za dos, on tem, tan to
pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so quan to
pelo Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za. 

Ain da te mos al gu mas dú vi das so bre o que, efe -
ti va men te, o Pre si den te e o Mi nis tro da Edu ca ção
estão anun ci an do, pois se ria pró prio que de ba tês se mos 
em pro fun di da de os aper fe i ço a men tos da Lei nº 9.533,
san ci o na da em 10 de de zem bro de 1997, para en tão
ve ri fi car mos como po de ría mos tra tar des se as sun to.

Sr. Pre si den te, so li ci tei ao Mi nis té rio da Edu ca -
ção o ins tru men to que foi efe ti va men te pu bli ca do.
Qu es ti onei se há uma nova pro pos ta de lei ou se uma
nova me di da pro vi só ria já foi pu bli ca da.

Sr. Pre si den te, hoje, às 17 ho ras, par ti ci pa rei de
uma au diên cia com o Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za,
oca sião em que so li ci ta rei es cla re ci men tos a S. Exª e
tam bém fa rei su ges tões quan to às mo di fi ca ções pro -
pos tas pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Foi-me en vi a da, pela as ses so ria do Mi nis tro da
Edu ca ção, a me di da pro vi só ria, ain da sem data –
acre di to que ela não te nha sido pu bli ca da hoje no
Diá rio Ofi ci al; não sei se o Sr. Pre si den te Ge ral do
Melo re ce beu uma ou tra no tí cia –, que cria o Pro -
grama Na ci o nal de Ren da Mí ni ma Vin cu la do à Edu -
ca ção, de no mi na do Bol sa-Escola, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Sr. Pre si den te, que ro aqui as si na lar pas sos im -
por tan tes e po si ti vos que es tão sen do to ma dos.
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O Pro gra ma Na ci o nal de Ren da Mí ni ma Vin cu la -
do à Edu ca ção, tam bém de no mi na do Bol sa-Escola,
está sen do gran de men te am pli a do: pas sa-se de
R$180 mi lhões, gas tos no ano 2000, para R$1,7 bi -
lhão, que já cons tam do Orça men to apro va do para
2001. Isso, além de ser um pon to im por tan te, de -
mons tra o re co nhe ci men to de que o Pro gra ma Na ci o -
nal de Ren da Mí ni ma Vin cu la do à Edu ca ção tem ob ti -
do re sul ta dos po si ti vos. E mais do que isso, o Go ver -
no as sim re co nhe ce.

Diz a nota do Mi nis té rio da Edu ca ção:

Com re cur sos de R$1,7 bi lhão, o Go -
ver no Fe de ral abre o ano le ti vo de 2001
com um gran de pro gra ma de Bol sa-Escola
que vai aten der a 10,7 mi lhões de alu nos de 
seis a 15 anos e 5,9 mi lhões de fa mí li as em
todo o País. Cada cri an ça ma tri cu la da, até o 
nú me ro de três por fa mí lia, re ce be rá
R$15,00 por mês, po den do che gar até
R$45,00 por fa mí lia.

O Bol sa-Escola am plia o Pro gra ma de
Ga ran tia de Ren da Mí ni ma, que, em dois
anos de fun ci o na men to, pos si bi li tou a en tra -
da e per ma nên cia na es co la de cer ca de 1,1 
mi lhão de cri an ças e ado les cen tes em 1999 
e de 1,7 mi lhão em 2000.

Mul ti pli ca do por dez em re la ção à ver -
ba dis po ní vel em 2000, o Mi nis té rio da Edu -
ca ção con ta rá com re cur sos pro ve ni en tes
do Fun do de Com ba te à Po bre za, cri a do por 
ini ci a ti va do Con gres so e aco lhi do pelo Go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so.

Diz a nota ain da que – e aqui há ou tro pon to
im por tan te – ”a Bol sa-Escola po de rá ser es ten di da a 
to dos os mu ni cí pi os, ca pi ta is e re giões me tro po li ta -
nas. São al vos do pro gra ma as fa mí li as com ren da
fa mi li ar per ca pi ta até meio sa lá rio mí ni mo por mês, 
que te nham fi lhos ma tri cu la dos e fre qüen tan do o
en si no fun da men tal“.

Assi na lo que essa de ci são do Mi nis tro da Edu -
ca ção leva em con ta a pro pos ta que aqui for mu la mos
por oca sião da dis cus são da Lei nE 9.533, quan do co -
lo ca mos na lei es pe ci fi ca men te os se guin tes pon tos:
1) po de ria a União ace le rar o cro no gra ma de apli ca -
ção da lei; 2) a par tir do quin to ano da apli ca ção da lei
– que se ria o ano de 2002 –, to dos os de ma is mu ni cí -
pi os, in clu si ve as ca pi ta is, te ri am aces so àque le be -
ne fí cio, o que per mi ti ria, por tan to, que as ca pi ta is ou
os mu ni cí pi os com ren da e ar re ca da ção per ca pi ta

aci ma da mé dia do res pec ti vo Esta do pu des sem ser
be ne fi ci a dos.

Mas ago ra a nova me di da pro vi só ria – não sei
se já foi as si na da e pu bli ca da, mas já foi anun ci a da
on tem – de ter mi na que, de fato, to dos os mu ni cí pi os
e, in clu si ve, as ca pi ta is dos Esta dos po de rão ser be -
ne fi ci a dos pelo pro gra ma.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Per mi ta-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te a V. Exª. Lem bro que, in clu si ve, Te -
re si na terá a pos si bi li da de de se in se rir no Pro gra ma
de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – No bre Se na -
dor, mu i to obri ga do pela gen ti le za. Gos ta ria que V. Exª
repe tis se o va lor do be ne fí cio dado a cada fa mí lia.
São R$15,00 por cri an ça ou por fa mí lia?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
No bre Se na dor Alber to Sil va, na Lei nº 9.533, o be ne -
fí cio por fa mí lia, com o Go ver no Fe de ral fi nan ci an do a 
me ta de, e o Mu ni cí pio ou o Esta do, a ou tra me ta de,
es ta va as sim de fi ni do: R$15,00 ve zes o nú me ro de
cri an ças até 14 anos na que la fa mí lia me nos a me ta de 
da ren da fa mi li ar per ca pi ta“. Isso, em mé dia, ge ra va
um be ne fí cio mo des to por fa mí lia, va ri an do de
R$35,00 a R$45,00, às ve zes che gan do a R$60,00, o
que é re la ti va men te mo des to, de pen den do do ta ma -
nho da fa mí lia.

Ago ra o Go ver no Fe de ral mo di fi ca esse va lor di -
zen do que o be ne fí cio por fa mí lia será de R$15,00 por 
cri an ça, sen do até três o nú me ro má xi mo de cri an ças
be ne fi ci a das por fa mí lia. Isso sig ni fi ca que, se numa
fa mí lia hou ver cin co ou seis cri an ças, o be ne fí cio será 
no má xi mo de R$45,00. E, nes sa me di da pro vi só ria,
está de fi ni do que o Go ver no Fe de ral será o res pon sá -
vel in te gral men te por esse be ne fí cio, fi can do o Mu ni -
cí pio com a res pon sa bi li da de de pro ver os ou tros pro -
gra mas que even tu al men te pos sam be ne fi ci ar a fa mí -
lia. Mas o be ne fí cio em si, do pon to de vis ta do seu fi -
nan ci a men to, será de res pon sa bi li da de do Go ver no
Fe de ral.

Sr. Pre si den te, que ro fa zer um co men tá rio so bre 
a fór mu la, até por que nós, no Se na do Fe de ral, já
apro va mos uma ou tra fór mu la que não essa.

No bre Se na dor Alber to Sil va, con ti nuo ou vin do
o apar te de V. Exª.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Mu i to obri ga -
do, no bre Se na dor. Hoje, li em um jor nal que, em São
Pa u lo, uma me ni na de cla rou que ga nha va bem mais
do que R$15,00 numa lan cho ne te. Ela dis se que sua
ir mã zi nha pre ci sa va de tra ta men to e que, por tan to, ti -
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nha que com ple men tar o sa lá rio de sua fa mí lia. Des -
sa for ma, ela ti nha que tra ba lhar para fa zer jus a mu i to 
mais do que R$15,00. Cre io que se ria o caso de se
estu dar al gu ma fór mu la que per mi tis se à fa mí lia ga nhar 
um pou co mais. Exis te o Fun do de Po bre za. V. Exª tem
idéi as mu i tos cri a ti vas e, ago ra mes mo, aca ba de de -
mons trar isso. Estou pron to a co la bo rar com V. Exª, no 
sen ti do de en con trar mos uma res pos ta para essa co -
lo ca ção fe i ta por uma con ter râ nea de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Alber to Sil va, V. Exª me pro pi cia a opor tu ni -
da de de che gar ao pon to que eu que ria.

Apre sen tei no Se na do uma pro pos ta mo di fi can do
aque la que eu con si de ra va res tri ta, a da Lei nº 9.533, di -
zen do que o be ne fí cio por fa mí lia, em vez de ser de
R$15,00 ve zes o nú me ro de cri an ças até 14 anos me -
nos me ta de da ren da fa mi li ar per ca pi ta, pu des se ser 
de fi ni do por uma pro por ção como a de 30%, 40% ou
50% da di fe ren ça en tre o nú me ro de pes so as na fa mí -
lia ve zes o pa ta mar de meio sa lá rio mí ni mo, que está
de fi ni do na lei, me nos a ren da fa mi li ar.

Va mos su por que hou ves se uma fa mí lia com -
pos ta por pai, mãe e qua tro cri an ças. Cer ta men te,
essa fa mí lia te ria o di re i to de par ti ci par do pro gra ma
des de que a sua ren da fos se me nor do que meio sa lá -
rio mí ni mo per ca pi ta. Hoje, o va lor do sa lá rio mí ni mo
é de R$151,00; a me ta de des sa im por tân cia é
R$75,50. Por tan to, se a ren da des sa fa mí lia for me nor 
do que seis ve zes R$75,50 – ou seja, me nor do que
R$453,00 –, ela es ta rá ha bi li ta da a re ce ber aque le di -
re i to. Su po nha mos que o che fe des sa fa mí lia es te ja
re ce ben do ape nas R$153,00. Pela mi nha pro po si ção, 
essa fa mí lia te ria di re i to a re ce ber me ta de da di fe ren -
ça en tre R$453,00 e os seus R$153,00 – por tan to,
me ta de de R$300,00 mais R$150,00 –, e a sua ren da
pas sa ria para R$303,00.

Esse for ma to leva em con si de ra ção al guns fa to -
res: o ta ma nho da fa mí lia, a ren da da fa mí lia e o as -
pec to re sul tan te de uma gran de re fle xão dos eco no -
mis tas – e es tra nho o fato de o Go ver no Fe de ral não
tê-lo con si de ra do, ape sar de já ter sido apre ci a do
pelo Se na do Fe de ral –, que é sem pre ha ver um es -
tímulo para as pes so as es ta rem tra ba lhan do e pro -
gre din do, mas se ga ran tin do a to dos um mí ni mo de
ren da.

O que es tra nho é que o Mi nis tro da Edu ca ção,
eco no mis ta que é, não ob ser vou esse úl ti mo as pec to
e tam bém não le vou em con si de ra ção o for ma to já
apro va do pelo Se na do Fe de ral, que mo di fi ca a lei, re -
ce beu pa re cer fa vo rá vel do Se na dor Ney Su as su na e
foi vo ta do por to dos nós. O pro je to está na Câ ma ra

dos De pu ta dos, e o Mi nis tro sa bia dis so. Men ci o nei o
Se na dor Ney Su as su na, que aca ba de en trar, di zen -
do que seu pa re cer foi fa vo rá vel. Pa re ce-me que há
má von ta de por par te de al guns as ses so res do Go -
ver no que não di a lo gam o su fi ci en te so bre um as -
pec to que é da ma i or re le vân cia, qual seja a in fluên -
cia de um pro gra ma como esse so bre o mer ca do de
tra ba lho.

Se na dor Alber to Sil va, te nho a con vic ção de
que o Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma, com
um de se nho bem for mu la do, terá enor me im pac to so -
bre o mer ca do de tra ba lho. E o Mi nis tro da Edu ca ção
de ve ria es tar di a lo gan do com os Mi nis tros do Tra ba -
lho, da Fa zen da, da área eco nô mi ca e da Inte gra ção,
o Se na dor Fer nan do Be zer ra, que de ve ria es tar in te -
res sa do nes se as sun to.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Ney Su as su na, con ce do o 
apar te a V. Exª.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Qu an do
V. Exª apre sen tou esse pro je to – aliás, ad mi ro V. Exª
pela per sis tên cia com que o de fen de –, tam bém o
con si de rei de im por tân cia vi tal para o País. Esse pro -
gra ma pode re pre sen tar uma das sa í das eco nô mi cas
em que mu i tos não acre di tam, por que não per ce be -
ram o seu re fle xo quan do foi im plan ta do em al gu mas
áre as em ou tros pa í ses, como é o caso dos Esta dos
Uni dos. V. Exª tem ci ta do o caso do Alas ca. Se ob ser -
var mos o re sul ta do na pró pria eco no mia dos Esta dos
Uni dos no go ver no pas sa do de Bill Clin ton, quan do
hou ve uma ma i or di vi são de ri que za, essa tese, se
ana li sa da com pro fun di da de, dará ra zão ao que fi ze -
mos. V. Exª foi o au tor do pro je to, do qual tive mu i ta
hon ra em ser o Re la tor. E acre di to que o diá lo go foi
tão pro du ti vo, que con se gui mos en con trar uma so lu -
ção que é mu i to mais ra ci o nal. V. Exª apre sen tou essa 
vari an te na dis cus são, e nós com pra mos a idéia. Fui
dela par tí ci pe des de o pri me i ro mo men to em que V. Exª
apre sen tou o Pro je to de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma.
So li ci ta mos a ren da mí ni ma es co lar, que foi com pra -
da de po is por vá ri os go ver nos, ob ten do um su ces so
enor me. Acre di to que ha ve rá mu i ta es tá tua eri gi da
em ho me na gem a V. Exª quan do abri rem os olhos e
ve ri fi ca rem a im por tân cia des se pro je to. Pa ra béns!
Apro ve i to a opor tu ni da de para di zer que V. Exª, de po -
is de se lan çar can di da to à Pre si dên cia, pa re ce ter
per di do um pou co de peso e está mu i to mais em con -
di ções de en fren tar a luta que se apro xi ma.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, gos ta ria de apar teá-lo mais uma
vez, para con clu ir o meu pen sa men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Se na dor Alber to Sil va, te rei o ma i or pra zer em ou -
vi-lo mais uma vez. Antes, que ro fa zer uma ob ser va -
ção em re la ção ao que ex pôs o Se na dor Ney Su as -
su na.

Pri me i ra men te, agra de ço, mais uma vez, a S. Exª 
pela for ma como es tu dou e re co nhe ceu a ra ci o na li da -
de da pro pos ta que fiz, a qual in fe liz men te ain da não
foi con si de ra da pelo Mi nis tro da Edu ca ção e pelo Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Hoje, às 17h30min, es ta rei com o Mi nis tro, opor -
tu ni da de em que pon de ra rei que a for ma apro va da
con sen su al men te pelo Se na do é me lhor do que a que 
está S. Exª pro pon do. So li ci ta rei que o Mi nis tro leve
em con si de ra ção o as pec to do mer ca do de tra ba lho.

O Se na dor Ney Su as su na lem brou bem que,
hoje, nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, no Ca na dá, no
Re i no Uni do e em ou tros pa í ses, exis te o cré di to fis cal 
para o tra ba lha dor que tem fa mí lia e não re ce be o su -
fi ci en te para sair da po bre za, ten do sua ren da com -
ple men ta da como uma for ma de Impos to de Ren da
ne ga ti vo.

O Go ver no bra si le i ro, tão pre o cu pa do com a
ques tão da Bom bar di er, com a Do en ça da Vaca Lou -
ca e com suas re la ções com o Ca na dá, até hoje não
se deu con ta de que es ses pa í ses têm ma i or po der de 
com pe ti ção em re la ção a nós por que pos su em uma
for ma de Impos to de Ren da ne ga ti vo que com bi na
um acrés ci mo de re mu ne ra ção aos tra ba lha do res de
ba i xa ren da com uma ma i or pos si bi li da de de ge rar
em pre gos e de di na mi zar a sua eco no mia.

O ma i or pro gra ma de na tu re za so ci al do go ver -
no nor te-americano, hoje, após o tér mi no do ano
2000 e do Go ver no Bill Clin ton – pelo me nos um dos
ma i o res, atin gin do mais de 20 mi lhões de pes so as –,
é o cré di to fis cal por re mu ne ra ção re ce bi da, que com -
ple men ta a ren da das fa mí li as que não atin gem de ter -
mi na do pa ta mar. Esse pro gra ma foi ex pan di do no iní -
cio do Go ver no Bill Clin ton, quan do a taxa de de sem -
pre go, em 1992 e 1993, gi ra va em tor no de 7%. No fim 
do Go ver no Bill Clin ton, as ta xas de de sem pre go

eram de 3,9%, 4,1% e 4%, as mais ba i xas dos úl ti mos 
30 anos. Mas pa re ce que o Go ver no bra si le i ro não se
deu con ta dis so. E po de ria fa zê-lo com um de se nho
mais ra ci o nal e bem-feito.

O Se na dor Ney Su as su na as si na la – e já te nho
a per cep ção dis so –que o ca mi nho que de ve mos se -
guir e con si de rar, no qual de ve mos nos em pe nhar, é
um de se nho de ga ran tia de ren da mí ni ma que es ten -
de rá a to dos os bra si le i ros, uni ver sal men te, não im -
por tan do a ori gem, a raça, o sexo, a con di ção ci vil e
so ci o e co nô mi ca, a ins ti tu i ção de uma ren da bá si ca,
por que aí es ta re mos eli mi nan do ou di mi nu in do sig ni -
fi ca ti va men te as fra u des que hoje ocor rem e que têm
ocor ri do, in clu si ve, com o Pro gra ma de Ga ran tia de
Ren da Mí ni ma.

Em ou tu bro pas sa do, en ca mi nhei ao Mi nis tro
Pa u lo Re na to de Sou za o de po i men to de pes so as
que es ta vam tra ba lhan do jun to ao MEC, jun to às pre -
fe i tu ras, ti ran do um pro ve i to ex tra or di ná rio e des vi an -
do re cur sos. S. Exª, de pron to, abriu sin di cân cia. E,
hoje à tar de, que ro sa ber qual o re sul ta do da sin di -
cân cia. Inclu si ve, en ca mi nhei, na se ma na pas sa da, a
no tí cia de no vas e con tun den tes fra u des que es ta vam 
ocor ren do.

Ontem, quan do o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, em Águas Lin das, men ci o nou que abo -
mi na todo o tipo de fra u de, Sua Exce lên cia es ta va se
re fe rin do a gra vís si mas fra u des que es ta vam ocor -
ren do com esse pro gra ma, pro vo ca das por pre fe i tos
ines cru pu lo sos que ten ta ram se en ri que cer até mes -
mo à cus ta des ses re cur sos tão mo des tos e res tri tos
que es tão sen do des ti na dos às fa mí li as mais ca ren -
tes no Bra sil. E ha via, en tre tan to, em pre sas que es ta -
vam pe din do, só por as ses so rar pre fe i tos, até 15%
da que la ver ba, ape nas por es ta rem in ter me di an do
algo que não pre ci sa ria de in ter me di a ção al gu ma.
Esse fato é da ma i or gra vi da de. É pre ci so aca bar com
isso.

Assim, quan do ins ti tui um novo me ca nis mo, que 
é o car tão mag né ti co, para a dis tri bu i ção di re ta, o Go -
ver no o faz para di mi nu ir a fra u de, e nes se pon to es ta -
mos de acor do. Mas que ro as si na lar que a Pre fe i ta
Mar ta Su plicy, em 3 de ja ne i ro, no ter ce i ro dia de seu
go ver no, veio fa lar com o Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou -
za e pro pôs-lhe uma par ce ria em três ní ve is. Foi fa lar
tam bém com o Go ver na dor em exer cí cio, Ge ral do
Alcki min, e pro pôs-lhe o mes mo: Go ver no Fe de ral,
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Go ver no Esta du al e Go ver no Mu ni ci pal de São Pa u lo, 
jun tos.

Com re la ção ao de po i men to da me ni na a que
V. Exª se re fe riu, em São Pa u lo há uma lei de ga ran tia
de ren da mí ni ma mu ni ci pal que me lho ra o for ma to do
pro gra ma. O que es ta be le ce a lei em São Pa u lo? A fa -
mí lia que não re ce be até três sa lá ri os mí ni mos – hoje, 
R$453,00 –, se ti ver cri an ças de até 14 anos e aque -
las em ida de es co lar fre qüen tan do a es co la, pas sa a
ter di re i to a re ce ber um ter ço da di fe ren ça en tre
R$453,00 e a sua ren da. Por tan to, se uma fa mí lia es -
ti ver sem ren da em de ter mi na do mês, de sem pre ga -
da, terá di re i to de re ce ber um ter ço de R$453,00, ou
seja, R$151,00. Se ti ver, di ga mos, R$153,00 de ren -
da, terá a pos si bi li da de de re ce ber mais um ter ço da
di fe ren ça dos R$300,00 que fal tam – R$153,00 mais
R$100,00 são R$253,00, o que já é um acrés ci mo
sig ni fi ca ti vo –, e as sim por di an te, com o mes mo prin -
cí pio de se man ter o es tí mu lo ao tra ba lho.

O que a Pre fe i ta Mar ta Su plicy gos ta ria é que o
pro gra ma do Go ver no Fe de ral pos si bi li tas se – mes -
mo que a União en tras se com R$15,00 por cri an ça,
até o li mi te de três, ou seja, de R$45,00 por fa mí lia – a 
com ple men ta ção dos re cur sos do Go ver no Mu ni ci pal
de São Pa u lo, fi can do a ou tra par te a car go do Go ver -
no Esta du al. Assim, como há cer ca de 309 mil fa mí li -
as no Mu ni cí pio de São Pa u lo que ga nham até três
sa lá ri os mí ni mos, isso sig ni fi ca ria o ma i or pro gra ma
de ren da mí ni ma já efe ti va do no Bra sil, algo que a
Pre fe i ta quer efe ti var o quan to an tes. Um as pec to im -
por tan te é que o mé ri to se ria dis tri bu í do pe los três ní -
ve is de go ver no: não se ria só da Pre fe i ta Mar ta, do
PT, mas tam bém do Go ver no Má rio Co vas e de Ge ral -
do Alcki min, do PSDB, do Go ver no Fer nan do Hen ri -
que, do PSDB e do PFL, etc. 

Então, se a idéia é boa, que a fa ça mos nos três
ní ve is, com par ti lhan do o mé ri to e, ob vi a men te, a res -
pon sa bi li da de pela boa exe cu ção de um pro gra ma
que, te nho cer te za, em São Pa u lo será efe tu a do com
a ma i or se ri e da de pos sí vel. Po dem es tar cer tos de
que tam bém es ta rei aten to para que lá não ocor ra
qual quer des vio, Se na dor Alber to Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, o tem po de V. Exª está es go ta -
do há mais de cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Estou ter mi nan do, Sr. Pre si den te. Se V. Exª per mi tir,
con clu i rei, ago ra, o meu pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
ape nas so li ci ta que V. Exª não con ce da ne nhum ou tro
apar te.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria ape nas de cum pri men tar o Se na dor
Edu ar do Su plicy pela opor tu ni da de de ou vi-lo so bre
um as sun to que me in te res sa va. Se na dor Edu ar do
Su plicy, pela for ma como São Pa u lo fez, gos ta ría mos
de con tar com o apo io de V. Exª para es ten der esse
pro gra ma a todo o Bra sil. Se deu cer to em São Pa u lo,
tem que dar tam bém no res to do Bra sil. Acres cen ta ria 
que o Fun do de Com ba te à Po bre za, que apro va mos
nes ta Casa, não te ria uma apli ca ção mais apro pri a da
do que esta: edu car e dis tri bu ir a ren da para to dos os
bra si le i ros. A ex pan são da opor tu ni da de de tra ba lho,
como V. Exª fri sou, é uma das ma i o res con quis tas
des se pro gra ma. Acre di to que V. Exª, ao fa lar com o
Mi nis tro Pa u lo Re na to, não deve ape nas re cla mar da
fra u de, mas, como dis se no prin cí pio, mos trar a ex ce -
lência da pro pos ta apro va da no Se na do, com base
no re la tó rio do Se na dor Ney Su as su na. Qu e ro cum -
pri men tar V. Exª por ter-me con ce di do este apar te e
pos si bi li ta do co nhe cer algo que se faz em São Pa u lo
e que po de rá ser mu i to bom para o Bra sil. Mu i to obri -
ga do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Alber to Sil va.

Re que i ro, Sr. Pre si den te, seja in se ri da, como
par te de meu pro nun ci a men to, a car ta da Pre fe i ta
Mar ta Su plicy ao Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za e ao
Go ver na dor em exer cí cio, Ge ral do Alcki min, da ta da
de 7 de fe ve re i ro de 2001, em que S. Exª pro põe a co -
or de na ção de es for ços dos três ní ve is para que haja,
in clu si ve, o re co nhe ci men to do mé ri to por to dos do
es for ço tri par ti te.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU DISCURSO:
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra em nome da Li de ran ça
do Blo co.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
dis põe de cin co mi nu tos, Se na dor Ro ber to Fre i re.

Em se gui da, não ha ven do ob je ção do Ple ná rio,
pas sa re mos à Ordem do Dia.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
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, até ti nha pen sa do 
em fa lar da tri bu na, já que é a pri me i ra vez que uso
a pa la vra após o re in gres so do PPS no Blo co de
Opo si ção, jun to ao PT e ao PDT.

Sem pre me po si ci o nei com mu i ta cla re za con tra 
aque les que, ven do di fi cul da des no mo men to atu al,
cos tu ma vam di zer que vi vía mos como na épo ca da
di ta du ra ou pior. Mu i tas ve zes, afir mei que quem as -
sim pen sa va mu i to pro va vel men te não vi ve ra na que le 
pe río do. Ago ra, in clu si ve, vejo al guns se re fe ri rem à
”di ta du ra do Exe cu ti vo“ em re la ção às me di das pro vi -
só ri as. Não dá para fa lar em di ta du ra nes se caso. São 
co i sas bem dis tin tas.

Mas, hoje, que ria fa lar de um caso bem es pe cí fi -
co – em re la ção ao qual, con cor do em que es ta mos
vi ven do tal como na di ta du ra –, que foi ma gis tral men -
te apre sen ta do à opi nião pú bli ca bra si le i ra pela jor na -
lis ta Dora Kra mer, em “Co i sas da Po lí ti ca”.

Le rei ape nas al guns tre chos.

Era as sim na di ta du ra
Enquan to a im pren sa, a so ci e da de e

as ins ti tu i ções con ti nu a rem a ace i tar a apli -
ca ção de mé to dos ile ga is su pon do que es -
tão as sim tra ba lhan do em fa vor da res ta u ra -
ção da mo ra li da de, o Bra sil per ma ne ce rá na 
con di ção de ar re me do de de mo cra cia.”

Dora Kra mer diz mais adi an te:

Os que se con si de ram ara u tos da mo -
ra li da de – aí in clu í dos im pren sa, par la men -
ta res e ma gis tra dos que não re a gem – es -
tão ne ces si tan do ser pos tos fren te a uma
dura re a li da de: não há ne nhu ma di fe ren ça
en tre eles, os es piões do an ti go SNI e os
que se uti li za vam de seus ser vi ços.

Ela está tra tan do de algo que a Cons ti tu i ção
bra si le i ra con si de ra como cri me, que é a es cu ta te le -
fô ni ca. A úni ca pos si bi li da de ad mi ti da pela Cons ti tu i -
ção de es cu ta te le fô ni ca é me di an te au to ri za ção ju di -
ci al e para a elu ci da ção de cri me para o qual exis te in -
qué ri to ou pro ces so.

O que a jor na lis ta Dora Kra mer está afir man do
de for ma ma gis tral ten tei di zer a um jor na lis ta da Fo -
lha de S.Pa u lo, que jul gou mu i to im por tan te ter pa tro -
ci na do uma gra va ção para des co brir imo ra li da des. Eu 
lhe di zia: ”Você e o seu jor nal es tão pa tro ci nan do um
cri me“. E isso nada mais é do que a afir ma ção tos ca e
pri mi ti va, como diz Dora Kra mer, de que os fins jus ti fi -
cam os me i os. De acor do com essa idéia, para se lu -
tar con tra a imo ra li da de, pou co im por ta que se pra ti -
que qual quer ile ga li da de. Evi den te men te que isso im -
por ta – e mu i to – em um Esta do De mo crá ti co de Di re i -
to. E di ria mais: prin ci pal men te ago ra, quan do es ta -
mos as sis tin do, no Con gres so Na ci o nal, ao cons tran -
gi men to de uma su ces são ba se a da em algo que o
Esta do De mo crá ti co de Di re i to tem me ca nis mos de
apu rar. Bas ta ria o Mi nis té rio Pú bli co abrir um in qué ri -
to ci vil con tra o Sr. Ja der Bar ba lho e o Sr. Anto nio Car -
los Ma ga lhães, por que se acu sa ram, re ci pro ca men te, 
da prá ti ca de cri mes. Não sei se são ver da de i ros. Não
cabe ao Con gres so, não cabe a ne nhum Se na dor
abrir um in qué ri to, mas ca be ria ao Mi nis té rio Pú bli co,
por de ter mi na ção da Cons ti tu i ção bra si le i ra, fa zê-lo.
Não é com es cu ta te le fô ni ca, nem com mé to dos ile -
ga is que che ga re mos ao de si de ra to da so ci e da de
bra si le i ra.

Estou fa lan do des ses as sun tos, por que a jor na -
lis ta tam bém diz:

A fal ta de ce ri mô nia ins ta la da no Con -
gres so – seja pelo uso de fi tas ago ra , seja
pela tro ca de in sul tos que deu ori gem à de -
ge ne ra ção de cos tu mes – de ve-se em boa
me di da à ace i ta ção de toda e qual quer for -
ma de de nún cia como sal vo-conduto a to -
das as guer ras.

É im por tan te ter isso em men te, por que, para
de fen der a de mo cra cia, o Esta do de Di re i to, as li ber -
da des pú bli cas, exis te a lei. Des res pe i tan do a lei, não
va mos che gar a lu gar al gum, por que ama nhã a ví ti ma 
se re mos to dos nós. 

Eu pe di ria que a Casa re gis tras se nos Ana is o
ar ti go da jor na lis ta Dora Kra mer.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR ROBERTO
FREIRE EM SEU PRONUNCIAMENTO.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to. 

Tem a pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la, ins cri to 
para uma co mu ni ca ção ina diá vel. (Pa u sa.)

Tem a pa la vra o Se na dor Ney Su as su na.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no Nor des te há
um ci en tis ta es pe ci a li za do nos fe nô me nos El Niño e
La Niña que tem fe i to, du ran te es ses úl ti mos anos,
pre vi sões cada vez mais pró xi mas da re a li da de acer -
ca do in ver no e das chu vas na que la Re gião. As úl ti -
mas pre vi sões, di vul ga das em todo o Nor des te, são
de que te re mos um ano mu i to mais di fí cil do que o
ano pas sa do. Nes te mo men to, no Esta do de V. Exª,
Sr. Pre si den te, já há inú me ras ci da des sem água. Na
Pa ra í ba, já te mos 14 ci da des, e, em área cor res pon -
den te de Per nam bu co, ou tras 14 ou 15 ci da des es tão
sem água. 

É uma pena que, mes mo quan do o in ver no
parece re gu lar, ci da des nor des ti nas es te jam vi ven do
esse dra ma. Mas o dra ma ma i or – e que nos pre o cu pa
– é que a úni ca for ma que te mos para aten der o povo
de ci da des como Ser ra Bran ca, Pe dra La vra da, São
Ma me de e San ta Lu zia, na Pa ra í ba, e as cor res pon -
den tes da mes ma área em Per nam bu co, Rio Gran de
do Nor te e Ce a rá, é o aten di men to por car ro-pipa. 

Esse é um as sun to que já abor dei nes te ple ná -
rio inú me ras ve zes. Por tan to, peço a cada Se na dor e,
por que não di zer, aos que lá de ve ri am es tar ge rin do o 
Pro gra ma Car ro-Pipa, que pro cu rem ver qual a qua li -
da de da água de um car ro-pipa. A água pa re ce cal do
de cana ou le i te, de pen den do da ori gem, se do fun do
de um açu de lo do so ou de uma área bar ren ta de um
da que les bar re i ros das re giões onde há mais si lí cio e
alu mí nio. Essa é a qua li da de da água que é ser vi da
às pes so as. E quan to isso cus ta à Re pú bli ca? Hoje,
um car ro-pipa, para uma dis tân cia de 70 a 80 qui lô -
me tros, está cus tan do R$25,00. Mas o pre ço que se
paga pela con ta mi na ção, pela ver mi no se e por to dos
os ou tros efe i tos co la te ra is de uma água não-potável
é mu i to caro para a Re pú bli ca. Inun da os hos pi ta is da
re gião e au men ta ra pi da men te a po pu la ção dos ce mi -
té ri os

No en tan to, a gran de ma i o ria dos ad mi nis tra do -
res pú bli cos não está li ga da nis so. Vive no con for to de 
um es cri tó rio com ar-condicionado em Bra sí lia, lon ge
da mi sé ria, por exem plo, de Ser ra Bran ca, onde nove
mil pes so as es tão sen do abas te ci das por car ro-pipa.
No iní cio, ha via 100 car ros-pipa; esse nú me ro caiu
para 70, para 50, e ago ra são ape nas 25 car ros-pipa

por dia para aten der nove mil pes so as. Eu gos ta ria
que al guns des ses bu ro cra tas vi ves sem uma se ma na 
numa ci da de como essa. 

E o que é pior: no va men te o re cur so aca bou.
Não hou ve re pas se do Mi nis té rio do Pla ne ja men to
para o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal. Não hou ve
ver ba para ser re pas sa da à Su de ne, que sub con tra ta
o Exér ci to, a IV Re gião, para fa zer a dis tri bu i ção. Ve -
jam só quan tos pas sos: é pre ci so que o Mi nis té rio do
Pla ne ja men to li be re, para que o Mi nis té rio da Inte gra -
ção re ce ba e trans fi ra para a Su de ne, que a re pas sa
para o Exér ci to. Esses des vãos le vam dias, se ma nas,
me ses. Enquan to isso, esta pés si ma so lu ção, que é o
car ro-pipa, ine xis te, ape sar de ser a úni ca. 

Já não sei o que fa zer. Já bati na por ta de to dos
os Mi nis té ri os, da Su de ne, e a res pos ta é: ”Esta mos
agi li zan do“. Mas es tão agi li zan do há duas se ma nas.
Qu an tas mais se rão ne ces sá ri as? Qu an do será que
va mos nos api e dar des ses bra si le i ros, que têm tan to
di re i to quan to nós mas não po dem exer cê-lo? O que é 
de ver do Esta do pas sa a ser qua se que um be ne plá -
ci to. Enquan to isso, ado e cem pes so as de to das as
ida de. 

Mu i tas ve zes or gu lho-me de ser bra si le i ro, mas
ho ras há em que me en ver go nho. Esse é um tra ta -
men to que nem em cam po de con cen tra ção se dá. Lá
ha via fogo e for no, mas exis tia água. Aqui, tem-se ne -
ga do água a inú me ros bra si le i ros que ha bi tam o Nor -
des te, que já vê seus fi lhos como se o di re i to não fos -
se di re i to, como se a obri ga ção do Esta do não fos se
obri ga ção do Esta do. É em ho ras como essa que me
en ver go nho.

Esti ve lá nes se fim de se ma na e vi o es for ço que 
nós, do Esta do, es ta mos fa zen do. O Go ver na dor José 
Ma ra nhão está tra zen do uma adu to ra lá de Cu re mas,
no fi nal do Esta do, por 206 qui lô me tros até Pa tos,
San ta Lu zia, São Ma me de. Mas quan do vai aca bar?
Qu an do essa adu to ra será con clu í da se suas obras
co me ça ram ago ra? O nos so Esta do, que já é po bre –
ar re ca da R$110 mi lhões por mês –, vai gas tar R$45
mi lhões com essa obra, mas é a úni ca so lu ção que te -
mos para evi tar que os pa ra i ba nos, que são tra ta dos
como bra si le i ros de pri me i ra ca te go ria, mi grem ma ci -
ça men te para o sul, onde são tra ta dos como ci da dãos 
de se gun da ca te go ria. 

Po de mos evi tar o in cha men to das ci da des?
Podemos, mas é pre ci so dar es sas con di ções. Si mul -
ta ne a men te a essa adu to ra de 206 qui lô me tros, a Pa -
ra íba está fa zen do a do Con go, a do Ca ri ri e vá ri as ou -
tras. Mas com que sa cri fí cio! Como é de ses pe ra dor
ver o Go ver na dor ca tan do cen ta vos para po der ten tar
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sa nar uma fa lha que não é do Esta do e que nós to dos
de vía mos es tar so li dá ri os. 

O que for ja uma na ção, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, são os cos tu mes co muns e, prin ci -
pal men te, a so li da ri e da de. E, tal vez pela ro ti na, tal vez 
pela per ma nen te exis tên cia des se pro ble ma, nós de i -
xa mos de ser so li dá ri os. 

Li ou tro dia so bre uma pes qui sa, fe i ta numa gran -
de ci da de ame ri ca na, que per gun ta va às pes so as
quanto va lia uma vida hu ma na, quan to elas es ta ri am
dis pos tas a pa gar para que não mor res se al guém em
tal país. Ini ci al men te, o ci da dão es ta va dis pos to a pa -
gar até US$100; mas, à me di da que ia au men tan do o
nú me ro, que ge ne ra li za va, ele de i xa va de ser so li dá -
rio. Po di am ma tar à von ta de que ele não es ta va mais
pre o cu pa do, por que exa u ria a sua ca pa ci da de de
sen si bi li za ção. Quem é pro fes sor de Admi nis tra ção,
como eu, sabe que isso está bem re pre sen ta do no
me ca nis mo do de se jo e da ne ces si da de: aten di do o
de se jo, de cai a cur va de ne ces si da de. Num de ser to,
um ci da dão pa ga ria mu i to pelo pri me i ro copo d’água;
pelo vi gé si mo, só se o for ças sem mes mo a to má-lo.
Tal vez seja por isto: de tan to se fa lar nes se as sun to,
ele vi rou ro ti ne i ro, e nós de i xa mos de ati nar que são
se res hu ma nos que es tão há dois anos e meio sem
água para be ber, para la var rou pa, para co zi nhar, en -
fim, para to das as ne ces si da des. 

Não é pos sí vel que isso pos sa con ti nu ar acon te -
cen do. 

Sr. Pre si den te, cla mo o apo i a men to de to dos o
Srs. Se na do res para que bus que mos uma so lu ção,
por que o car ro-pipa é uma so lu ção di fí cil, mas mais
di fí cil ain da é não o ter, e é isso que es ta mos vi ven do
no mo men to. São qua tor ze ci da des na Pa ra í ba,
inúmeras no Esta do de V. Exª, Sr. Pre si den te, inú me -
ras em Per nam bu co, e não po de mos con ti nu ar des -
sa for ma.

Estou aqui cla man do, pe din do que nos api e de -
mos des ses nor des ti nos, en con tran do uma so lu ção.
Que os bu ro cra tas do Mi nis té rio do Pla ne ja men to e
do Mi nis té rio da Inte gra ção en con trem ra pi da men te a 
so lu ção para con ti nu ar aten den do com car ro-pipa es -
sas po pu la ções, até que te nha mos os dois mi la gres: o 
da adu to ra, a mé dio pra zo; e o da trans po si ção do
São Fran cis co, que to dos vi ve mos a es pe rar, e acre di -
ta mos que um dia che ga rá. Esta mos es pe ran do des -
de a épo ca do Impé rio, de D. Pe dro II. Não é pos sí vel
que te nha mos de aguar dar mais um sé cu lo por uma
so lu ção que é pla u sí vel e viá vel.

As pes so as di zem que se gas ta mu i to di nhe i ro
no Nor des te. Fo ram qua ren ta anos de Su de ne, aten -

den do a nove Esta dos, e trin ta mi lhões de nor des ti -
nos gas ta ram me nos do que cus tou a cons tru ção da
pon te Rio-Niterói. E ain da fa lam que se gas ta mu i to.
Gas ta-se mu i to mais com a sa ú de des sas pes so as
que não têm água de qua li da de; gas ta-se mu i to mais
com o in cha men to das ci da des do Sul, com a vi o lên -
cia, que cus tou ano pas sa do R$84 bi lhões. Com
R$2,5 bi lhões, es ta ría mos re sol ven do a trans po si ção
do São Fran cis co e o pro ble ma de mais de 12 mi lhões 
de pes so as, que não só de i xam de ne ces si tar, mas
pas sam a pro du zir. Não que re mos es mo la, mas aten -
ção e so lu ção para esse pro ble ma. Te mos di re i to e
que re mos exa ta men te isto: que nos dêem me i os para 
que não pre ci se mos pe dir.

Te nho in co mo da do os ou vi dos de V. Exªs. Esta
deve ser a vi gé si ma quin ta vez que ve nho à tri bu na
para fa lar so bre esse tema, mas eu vi rei ou tras 100 ou 
200 ve zes, por que re pre sen to um povo que paga em
dia os seus im pos tos, con tri bui e não re ce be nem se -
quer no mes mo vo lu me, ape sar de toda a aper tu ra de
cin to que es ta mos vi ven do lá. Re pre sen to um povo
que tem di re i tos, como qual quer ou tro bra si le i ro, mas
que de i xa mos à min gua. Há dois anos e meio, Ser ra
Bran ca, uma ci da de de nove mil ha bi tan tes, está sem
água, vi ven do de car ro-pipa, – no mo men to nem isso
está ten do lá. O pre fe i to li gou-me hoje, cho ran do  um
ho mem ve lho e bar ba do cho ran do , por que há uma
se ma na não tem água para dar ao seu povo. Já es ta -
mos en tran do na se gun da se ma na e, quan do va mos
ao Mi nis té rio, di zem que não exis te ver ba. Não há
ver ba para isso, mas para gas tar com ou tras bo ba -
gens tem.

Encer ro, cla man do e pe din do que nos api e de -
mos des ses nor des ti nos dos Esta dos do Rio Gran de
do Nor te, Per nam bu co, Ce a rá e Pa ra í ba, que, nes te
mo men to, es tão vi ven do o cru ci al pro ble ma da fal ta
de água para as suas ne ces si da des bá si cas.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo)  – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ra mez Te bet.
S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, há pou cos dias, o
meu Co le ga de re pre sen ta ção do Esta do do Mato
Gros so do Sul, Se na dor Ju vên cio Cé sar da Fon se ca,
veio a esta tri bu na para fa lar so bre a De fen so ria Pú bli -
ca do nos so Esta do. A De fen so ria está em cri se. Por
in crí vel que pa re ça, o ór gão má xi mo en car re ga do de
pa tro ci nar a de fe sa dos mais ne ces si ta dos, dos ca -
ren tes e da que les que ne ces si tam do am pa ro e da
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pro te ção da Jus ti ça está em cri se com o Go ver no do
Mato Gros so do Sul de vi do ao mau tra ta men to que re -
ce be. O Go ver no do meu Esta do não re co nhe ce os
re le van tes ser vi ços que essa ins ti tu i ção tão no bre,
tão gran di o sa, como é a De fen so ria Pú bli ca, que dig -
ni fi ca e hon ra Mato Gros so do Sul, pres ta aos nos sos
con ci da dãos.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, em ma té -
ria de De fen so ria Pú bli ca e de fe sa dos ne ces si ta dos,
sem dú vi da al gu ma, Mato Gros so do Sul ocu pa um lu -
gar de pri ma zia. Mato Gros so do Sul ocu pa um lu gar
de re le vo no con tex to na ci o nal. A par de ser um dos
pri me i ros Esta dos da Fe de ra ção bra si le i ra – tal vez
seja até o pri me i ro, de po is do Rio de Ja ne i ro – a ter o
seu ór gão de de fe sa da ci da da nia or ga ni za do con ve -
ni en te men te, ins ti tu ci o na li za do, Mato Gros so do Sul
se guiu os pas sos do Rio de Ja ne i ro. No Rio de Ja ne i -
ro, a De fen so ria Pú bli ca era a car re i ra ini ci al do Mi nis -
té rio Pú bli co; pres ta va-se con cur so para o Mi nis té rio
Pú bli co, com in gres so na De fen so ria Pú bli ca. O pró xi -
mo pas so era tor nar-se pro mo tor subs ti tu to e, de po is,
pro mo tor efe ti vo. De po is do Rio de Ja ne i ro, pa re -
ce-me que dois Esta dos apa re ce ram no con tex to na -
ci o nal: Rio Gran de do Sul e o meu Esta do, Mato Gros -
so do Sul.

Qu an do fui Vi ce-Governador do Esta do, tive a
opor tu ni da de de pres ti gi ar, de enal te cer e de dar con -
di ções de tra ba lho à De fen so ria Pú bli ca. Hoje, por in -
crí vel que pa re ça, a De fen so ria Pú bli ca pa ra li sou
seus ser vi ços por que o Go ver no do Esta do não lhe
con ce de os me i os e ins tru men tos para que pos sa
exer ci tar con dig na men te o seu alto e re le van te mis ter
de de fen der aque les que, não po den do pa gar os ser -
vi ços de um pro fis si o nal, de um ope ra dor do Di re i to,
têm de so cor rer-se da que les que, ten do pres ta do um
ser vi ço pú bli co, es tão a ser vi ço da ca u sa da Jus ti ça.

A Cons ti tu i ção Fe de ral diz que a ad vo ca cia é
ser vi ço es sen ci al à ad mi nis tra ção da Jus ti ça. Hoje,
es ta mos as sis tin do a um ver da de i ro caos no Esta do
de Mato Gros so do Sul com re la ção aos de fen so res
pú bli cos, que ale gam – a meu ver com jus ta ra zão –
que pre ci sam ser pres ti gi a dos, que pre ci sam ter con -
di ções para exer cer o seu mis ter, a sua mag na ta re fa.
O Go ver no do Esta do lhe nega isso, ale gan do que os
sa lá ri os de um de fen sor pú bli co, em tor no de
R$4.000,00, são al tos, por si só im pe din do o Esta do
de con ce der ou tras re i vin di ca ções que a clas se dos
de fen so res pú bli cos so li ci ta.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, vim a esta
tri bu na para co lo car-me ao lado dos ser vi do res pú bli -
cos, mas man te nho o sen so de equi lí brio. Cre io que,

como ser vi ço es sen ci al à ad mi nis tra ção da Jus ti ça,
não é pró prio da De fen so ria Pú bli ca pa ra li sar os ser -
vi ços. Estou a fa vor dos de fen so res pú bli cos, mas não 
sou fa vo rá vel à pa ra li sa ção. Estou a fa vor dos de fen -
so res pú bli cos e ape lo des ta tri bu na para que S. Exª,
o Go ver na dor de Esta do, com pre en da o gran de tra -
ba lho que os meus co le gas re a li zam em fa vor da boa
ad mi nis tra ção da Jus ti ça no meu Esta do, em so cor ro
da que les que ne ces si tam, em pro te ção da que les que 
ca re cem re ce ber aqui lo que é o úl ti mo re fú gio da ci -
da da nia, que é a jus ti ça.

Faço um ape lo a S. Exª, o Go ver na dor do Esta -
do de Mato Gros so do Sul, para que aten da as re i vin -
di ca ções dos de fen so res pú bli cos do meu Esta do.
Isso é im por tan te, prin ci pal men te quan do se leva em
con ta que ain da são pou cos os Esta dos da Fe de ra -
ção que pos su em ser vi ços or ga ni za dos de ad vo ca cia 
para os me nos fa vo re ci dos. Via de re gra – isso acon -
te ce nas prin ci pa is uni da des da Fe de ra ção bra si le i ra
–, ad vo ga dos são de sig na dos por um juiz para pa tro -
ci nar a ca u sa da que les que ne ces si tam do so cor ro e
do am pa ro da Jus ti ça.

No meu Esta do, isso não acon te ce. Mato Gros -
so do Sul an te ci pou-se e está ao lado de ou tros es ta -
dos – Rio Gran de do Sul, San ta Ca ta ri na, Rio de Ja -
ne i ro, que foi o pri me i ro e Go iás, que veio em se gui da
– que já or ga ni za ram a sua De fen so ria Pú bli ca – De -
fen so ria Pú bli ca que foi al ça da ao pa ta mar cons ti tu -
ci o nal.

É de ex tre ma im por tân cia que se jam trans for -
ma dos os ser vi ços do ad vo ga do da ti vo, aqui cha ma -
do por mim de de fen sor pú bli co, em uma ins ti tu i ção
or ga ni za da. Tão im por tan te é esse ser vi ço, Sr. Pre si -
den te, Srs. Se na do res, que o Cons ti tu in te de 1988,
com gran de sa be do ria, al çou a De fen so ria Pú bli ca ao
pata mar cons ti tu ci o nal, di zen do ser ela im pres cin dí vel
ao bom exer cí cio e à boa ad mi nis tra ção da Jus ti ça.

Che ga de acon te cer o que está acon te cen do
em Mato Gros so do Sul! Che ga de afir mar que au -
men tou a ar re ca da ção e que as fi nan ças do Esta do
es tão or ga ni za das quan do os ven ci men tos dos ser vi -
do res pú bli cos são pa gos com atra so e, além de se -
rem pa gos em atra so, são pa gos com em prés ti mos
fe i tos pelo pró prio fun ci o ná rio. É uma ope ra ção ex tra -
or di ná ria essa. Nun ca vi isso, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res.

Vou re ve lar ao Se na do da Re pú bli ca o mo ti vo da 
mi nha per ple xi da de. Para pa gar o 13º sa lá rio, por
duas ve zes con se cu ti vas, o Go ver no do Esta do de
Mato Gros so do Sul usou o se guin te ex pe di en te: dis -
se aos ser vi do res pú bli cos es ta du a is que os re cur sos
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re fe ren tes a essa ver ba sa la ri al es ta vam à dis po si ção
de les no Ban co do Bra sil e que ele, Esta do, se res -
pon sa bi li za ria pelo pa ga men to das seis par ce las re -
mu ne ra das com ju ros de 2,9% ao mês que se ri am co -
bra das pelo ban co – um em prés ti mo! Qu an do se lê o
con tra to fir ma do en tre o Ban co do Bra sil e o ser vi dor
pú bli co, não se en con tra a fi an ça do Go ver no do Esta -
do de Mato Gros so do Sul. Não sei como o Ban co do
Bra sil fez isso. O Ban co do Bra sil tem que dar uma ex -
pli ca ção de como é fe i ta essa ope ra ção. Que si mu la -
ção é essa? Como é que se paga o sa lá rio do ser vi dor 
pú bli co com di nhe i ro em pres ta do di re ta men te pelo
ban co aos ser vi do res? O em prés ti mo não é fe i to ao
Go ver no do Esta do, mas ao pró prio ser vi dor pú bli co,
mas os fun ci o ná ri os do Ban co do Bra sil di zem que o
res pec ti vo pa ga men to será fe i to pelo Go ver no do
Esta do. Qu an do o fun ci o ná rio per gun ta qual é a ga -
ran tia, o Ban co do Bra sil res pon de que a ga ran tia está 
no fio de bi go de. O Go ver no do Esta do não as si na
nada, mas vai pa gar as seis par ce las. 

Ora, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, se é ver da -
de que no úl ti mo exer cí cio isso acon te ceu, que o Go -
ver no do Esta do, em bo ra não as si nas se o con tra to,
não fi gu ras se no con tra to en tre o Ban co do Bra sil e o
ser vi dor, hon rou e fez o pa ga men to; se é ver da de que
os ser vi do res pú bli cos não ti ve ram pre ju í zo, não con -
si go, to da via, do pon to de vis ta le gal, en ten der essa
ope ra ção. Que ope ra ção é essa onde não fi gu ra o
Esta do como in ter ve ni en te, mas che ga na hora ele
paga? Qual é a má gi ca le gal, qual é o pas so le gal que 
re a li za o Go ver no do Esta do do Mato Gros so do Sul
nes sa ope ra ção que de nun cio des ta tri bu na ago ra? O 
Esta do já não agüen ta es ses pa ga men tos em atra so
e o fun ci o ná rio pú bli co tam bém não re sis te mais a
esse pa ga men to par ce la do dos seus sa lá ri os – são
de po si ta das quan ti as de quan do em quan do em sua
con ta, nos di ver sos es ta be le ci men tos ban cá ri os.

Sr. Pre si den te e Srs. Se na do res, não que ro
alon gar-me in clu si ve por que o Pre si den te já me si na -
li za que meu tem po está se es go tan do. Gos ta ria, no
en tan to, de fa zer, aqui des ta tri bu na, o meu ape lo
mais ve e men te ao Go ver na dor José Orci no dos San -
tos, do meu Esta do, a quem te nho apo i a do nas ca u -
sas que são do in te res se da po pu la ção do Esta do do
Mato Gros so do Sul, para que en con tre uma so lu ção,
jun to com os de fen so res pú bli cos do Esta do, no sen ti -
do da nor ma li za ção da ação des ses fun ci o ná ri os em
de fe sa dos mais hu mil des, em de fe sa dos mais ne -
ces si ta dos.

Faço esse ape lo em nome dos de fen so res pú bli -
cos e, mais do que isso, eu o faço em nome da ci da -

da nia. Eu o faço em nome da ci da da nia por que o ser -
vi ço pú bli co ju di ciá rio está pa ra li sa do para o mais po -
bre, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, e isso é de
uma gra vi da de mu i to gran de. O po bre, que já não tem
como fa zer o me ca nis mo da Jus ti ça an dar, que já en -
con tra di fi cul da des para ob ter uma pres ta ção ju ris di -
ci o nal, quan do vai ao meu Esta do em bus ca de uma
de fen so ria pú bli ca, que é or ga ni za da, cons ti tu í da de
bri lhan tes ad vo ga dos – co nhe ço 90% dos com po nen -
tes da De fen so ria Pú bli ca do Esta do de Mato Gros so
do Sul –, en con tra os fun ci o ná ri os de bra ços cru za -
dos, por que há uma bri ga en tre a De fen so ria Pú bli ca
e o Go ver no do Esta do de Mato Gros so do Sul. 

Urge, por tan to, pôr fim a essa bri ga em nome
dos me nos fa vo re ci dos, em nome dos mais ne ces si -
ta dos, em nome da ci da da nia. Esse é o ape lo que di ri -
jo des ta tri bu na ao Go ver na dor do Esta do e aos de -
fen so res pú bli cos na es pe ran ça de que seja fe i ta jus ti -
ça aos de fen so res pú bli cos e eles pos sam aju dar a
dis tri bu ir jus ti ça aos nos sos ci da dãos mais ne ces si ta -
dos e mais hu mil des.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ra mez Te bet, 
o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente, de i xa 
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – So bre 
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 14, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti -

tu i ção Fe de ral com bi na do com o art. 216, III, do Re gi -
men to Inter no, seja so li ci ta do ao Exce len tís si mo Se -
nhor Mi nis tro do Tra ba lho e Empre go, Fran cis co
Oswal do Ne ves Dor nel les, in for ma ções so bre os mo -
ti vos da ex clu são da Cen tral Ge ral dos Tra ba lha do res
– Bra sil (CGTB) de to dos os Con se lhos Fe de ra is, nos
qua is os re pre sen tan tes de tra ba lha do res têm as sen -
to e da não re in tro du ção des sa CGTB na com po si ção
do Con se lho De li be ra ti vo do Fun do de Ampa ro ao
Tra ba lha dor (CODEFAT) e do Con se lho Cu ra dor do
Fun do de Ga ran tia para o Tem po de Ser vi ço (FGTS).

Jus ti fi ca ção

A Cen tral Ge ral dos Tra ba lha do res – Bra sil
(CGTB), cen tral sin di cal or ga ni za da no País, é uma
das mais an ti gas e tra di ci o na is en ti da des tra ba lhis tas
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bra si le i ras, con gre gan do, atu al men te, mais de 600
sin di ca tos, re pre sen ta ti vos de cer ca de 6 mi lhões de
tra ba lha do res.

O que fun da men ta este re que ri men to é o fato de 
que: a uma, em 1994, o Go ver no Fe de ral, atra vés de
me di da le gal, in clu iu a Cen tral Ge ral dos Tra ba lha do -
res em to dos os Con se lhos Fe de ra is, nos qua is os re -
pre sen tan tes de tra ba lha do res têm as sen to; en tre tan -
to, a duas, o atu al Go ver no, em 1995, al te rou essa
mes ma me di da, ex clu in do a CGTB de to dos os Con -
se lhos, o que ca rac te ri zou uma ati tu de ti pi ca men te
dis cri mi na tó ria.

Por es sas ra zões, sub me to o pre sen te ins tru -
men to à apre ci a ção dos ilus tres Se na do res da Re pú -
bli ca, para que esta Casa, nos ter mos re gi men ta is,
so li ci te in for ma ções ao Po der Exe cu ti vo para cor ri gir
essa in jus ti ça, de for ma a re in te grar os re pre sen tan -
tes da Cen tral Ge ral dos Tra ba lha do res – Bra sil na
com po si ção do Con se lho De li be ra ti vo do FAT e do
Con se lho Cu ra dor do FGTS.

Com essa ini ci a ti va, es ta rão sen do pre ser va dos 
os prin cí pi os, em úl ti ma ins tân cia, da de mo cra cia, da
li ber da de sin di cal, do res pe i to à Cons ti tu i ção e dos di -
re i tos dos tra ba lha do res.

Sala das Ses sões, 13 de Fe ve re i ro de 2001. –
Se na dor Ro ber to Re quião.

(À Mesa, para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – 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. Edu ar do Su plicy, 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. Anto nio Car los Ma -
ga lhães, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lido o se guin te:

OF.001/2001

Bra sí lia, 9 de fe ve re i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ao me des pe dir da Pre si dên cia Na ci o nal da

OAB, não po de ria de i xar de re gis trar mi nha sa tis fa -
ção em ter na me mó ria a for ma de mo crá ti ca e ele va -
da com que Vos sa Exce lên cia sem pre re ce beu as ob -
ser va ções de nos sa Enti da de so bre os mais di ver sos
te mas po lí ti cos, abor da dos tan to em en tre vis tas pes -

so a is, quan to por meio da im pren sa, onde ja ma is per -
mi tiu que me ras in tri gas pu des sem de te ri o rar o res -
pe i to in dis pen sá vel a qual quer am bi en te po lí ti co.

De ou tra par te, apro ve i to – o en se jo para cum -
pri men tar Vos sa Exce lên cia pelo en cer ra men to de
seu man da to na Pre si dên cia do Se na do Fe de ral e do
Con gres so Na ci o nal, so bre tu do pe las ban de i ras le -
van ta das em fa vor dos mi se rá ve is e con tra o ir res pon -
sá vel abu so na edi ção de me di das pro vi só ri as.

A his tó ria sa be rá con fe rir a Vos sa Exce lên cia
me re ci do re co nhe ci men to e con sig na rá, não te nho
dú vi da, a co ra gem cí vi ca, hoje tão rara, que mar ca as
po si ções po lí ti cas ado ta das no man da to que se en -
cer ra.

Sem mais, re no vo meus pro tes tos de con si de ra -
ção e apre ço,

Aten ci o sa men te, Re gi nal do Oscar de Cas tro,
Mem bro Ho no rá rio Vi ta lí cio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

Qu e ro agra de cer de pú bli co o ofí cio en vi a do
pelo ex-Presidente da Ordem dos Advo ga dos do Bra -
sil, Re gi nal do de Cas tro, que faz jus ti ça à atu a ção do
Se na do, mes mo com di ver gên ci as com a pró pria
Ordem, mas sem pre em fa vor da de mo cra cia.

Para mim, é um ga lar dão re ce ber da Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil esse ofí cio, que en gran de ce ao
Pre si den te, mas tam bém ao Se na do da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

À Pu bli ca ção.
Jun te-se ao pro ces sa do do
Re que ri men to nº 1.101-96

Em 13-2-01

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Pe dro Álva res Ca bral nº 201
– Ibi ra pu e ra – CEP 04097-900

Pa lá cio 9 de Ju lho

São Pa u lo, 1º de fe ve re i ro de 2001

Ofí cio SGP nº 57/01

Se nhor Pre si den te,

Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia
para acu sar o re ce bi men to do ofí cio SF/732/00 e,
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quan to às su ges tões cons tan tes do Re la tó rio Fi nal da 
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to cri a da no Se na do 
Fe de ral para apu rar ir re gu la ri da des re la ci o na das à
au to ri za ção, emis são e ne go ci a ção de tí tu los pú bli -
cos, in for mo que no âm bi to des ta Assem bléia Le gis la -
ti va do Esta do de São Pa u lo fo ram to ma das as se -
guin tes pro vi dên ci as:

– Cri a ção de Co mis são Par la men tar de Inqué ri -
to com a fi na li da de de ave ri guar a si tu a ção dos Mu ni -
cí pi os açam bar ca dos por dí vi das com ori gem em pre -
ca tó ri os, so bre tu do os Mu ni cí pi os na imi nên cia de so -
fre rem in ter ven ção po lí ti co-administrativa, in ves ti gan -
do pos sí ve is ir re gu la ri da des. (Re que ri men to nº 2.084, 
de 1999).

Re fe ri da Co mis são já con clu iu seus tra ba lhos,
cujo Re la tó rio Fi nal (có pia ane xa) foi pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al do Esta do de 26 de agos to de 2000.

– Apre sen ta ção, pela mes ma Co mis são, das
Mo ções nºs 145 e 146, de 2000, pro po si ções que se
en con tram ap tas a in clu são na Ordem do Dia (có pi as
ane xas).

– Cri a ção de Co mis são Par la men tar de Inqué ri -
to com a fi na li da de de ave ri guar a exis tên cia e os fa -
tos re la ci o na dos à cha ma da “Indús tria da Inde ni za -
ção Ambi en tal do Esta do,” de cor ren te das in de ni za -
ções de áre as si tu a das em Uni da des de Con ser va -
ção Ambi en tal. (Re que ri men to nº 907, de 1999).

Re fe ri da Co mis são ain da não con clu iu os seus
tra ba lhos, aguar dan do-se a ela bo ra ção de seu Re la -
tó rio Fi nal.

No en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia os pro -
tes tos de mi nha ele va da con si de ra ção e apre ço. – De -
pu ta do Van der lei Ma cris, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Ma ga -
lhães) – O ofí cio lido vai à pu bli ca ção e será ane xa -
do ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 1.101, de
1996.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Ma -
gal hães) – So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos
pelo Sr. pri me i ro-secretário, em exer cí cio, Se na dor
Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

À Pu bli ca ção
Jun te-se ao pro ces sa do do

Re que ri men to nº 118/99
Em 13-2-01

Esta do de Go iás
PODER JUDICIÁRIO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Of. DNPJ nº 2.041/2000
Pro ces so nº 581313/2000

Go iâ nia, 11-12-2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Em re fe rên cia ao Ofí cio 280-12/2000-PRES, de

3-10-2000, des sa Pre si dên cia, de vol vo a Vos sa Exce -
lên cia o do cu men to nº 015321-99, en ca mi nha do ao
Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça des te Esta do atra -
vés do ex pe di en te su pra men ci o na do, cujo as sun to
não está afe to a este ór gão cor re i ci o nal.

Infor mo-lhe, ou tros sim, que os de ma is do cu men -
tos vin dos com o ex pe di en te su pra men ci o na do fo ram
au tu a dos nes ta Cor re ge do ria, para apu ra ção dos fa -
tos e pro vi dên ci as per ti nen tes.

À opor tu ni da de, apre sen to-lhe pro tes tos de es -
ti ma e con si de ra ção. – De sem bar ga dor Cha ri fe
Oscar Abrão, Cor re ge dor-Geral da Jus ti ça.

À Pu bli ca ção
Jun te-se ao Pro ces sa do do

Re que ri men to nº 118/99
Em 13-2-01

Esta do de Mato Gros so
PODER JUDICIÁRIO CORREGEDORIA

GERAL DA JUSTIÇA

Ofí cio nº 1.786/00-CGJ/DJA

Cu i a bá, 28 de agos to de 2000

Se nhor Pre si den te,
Em com ple men to ao Ofí cio nº 2.136/99-DJA,

aten den do à so li ci ta ção fe i ta por Vos sa Exce lên cia
por meio do Ofí cio nº 464/99-CPI – “Jus ti ça,” de
10-8-99, en ca mi nho-lhe có pia das in for ma ções pres -
ta das pe los Ju í zes Di re to res dos Fo ros das co mar cas
de Ca na ra na e No bres/MT, acer ca da ine xis tên cia de
pro cu ra ções, subs ta be le ci men tos ou re vo ga ções de
pro cu ra ções em nome do Gru po Mon te i ro de Bar ros,
bem como do Ofí cio Cir cu lar nº 101/00-CGJ/DJA, das 
co mar cas de Vár zea Gran de, Bar ra do Gar ças, Cá ce -
res, Bar ra do Bu gres, Nova Xa van ti na, Po xo réo, Pri -
ma ve ra do Les te, Sor ri so, Água Boa, Alto Gar ças,
Ara pu tan ga, Cam po Ver de, Co mo do ro, Gu i ra tin ga,
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Jus ci me i ra, Nor te lân dia, Pe dra Pre ta e Por to dos
Ga úchos.

Ao en se jo, apre sen to-lhe pro tes tos de apre ço e
con si de ra ção. – De sem bar ga dor Pa u lo Iná cio Dias
Les sa, Cor re ge dor Ge ral da Jus ti ça.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Ma ga -
lhães) – Os ofí ci os li dos vão à pu bli ca ção e se rão
ane xa dos ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 118,
de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma -
gal hães) – 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 Na bor
Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OF. Nº 714/2000/MP/PGJ

Be lém – PA, 22 de agos to de 2000

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o, em aten ção a cor res pon -

dên cia en vi a da a esta Pro cu ra do ria Ge ral de Jus ti ça
pelo Sr. Gil ber to Mar ques Leal, có pia em ane xo, so li -
ci to a V. Exª me lho res in for ma ções so bre de nún cia
pro to co la da sob o nº 016884-99, na Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to des ti na da a apu rar ir re gu la ri da -
des pra ti ca das por in te gran tes de Tri bu na is Su pe ri o -
res, Tri bu na is Re gi o na is e de Tri bu na is de Jus ti ça,
ten do em vis ta não cons tar em nos so sis te ma in for -
ma ti za do de pro to co lo ne nhu ma de nún cia en ca mi -
nha da a este Órgão.

Cor di al men te, – Ge ral do de Men don ça Ro cha, 
Pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ofí cio AIP nº 702/00
Ref.: MP 18.472/00

Rio de Ja ne i ro, 19 de de zem bro de 2000

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o, de or dem do Exce len tís si -

mo Se nhor Pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça, vi san do ins -
tru ir o pro ce di men to ad mi nis tra ti vo aci ma, te nho a
subida hon ra de so li ci tar a Vos sa Exce lên cia o en vio
a esta Asses so ria de Inves ti ga ções Pe na is dos do -
cu mentos cons tan tes no ex pe di en te que, por có pia,
se gue a este acos ta do.

Co lho o en se jo para apre sen tar a Vos sa Exce -
lên cia mi nhas ex pres sões de es ti ma e dis tin ta con -
sidera ção. – Elio Gi tel man Fis chberg, 2º Sub pro cu -
ra dor-geral de Jus ti ça; Asses so ria de Inves ti ga ções
Pe nai s.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

Ofí cio nº 177

Cu ri ti ba, 26 de de zem bro de 2000

Se nhor Pre si den te,

Cum pri men tan do-o e em aten ção ao con ti do no
pro to co la do sob nº 10819/2000-PGJ (ofí cio nº
281-17/2000-PRES, da ta do de 9-10-00), cujo teor en -
ca mi nha re la ção de do cu men tos re gis tra dos pe ran te
a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, so li ci to a Vos sa 
Exce lên cia a do cu men ta ção per ti nen te aos pro to co -
los nú me ros 000878-95, 014630-99 e 016197-99 (có -
pi as ane xas).

Cin gin do-me ao ex pos to, re i te ro-lhe mi nhas ex -
pres sões de ele va do apre ço. – Li neu Wal ter Kir -
chner, Sub pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça.

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO TOCANTINS

Ofí cio nº 1.297/PGJ/GAB

Pal mas, 16 de no vem bro de 2000

Se nhor Se na dor,

A par de cum pri men tá-lo pe los tra ba lhos re a li -
za dos na ár dua e di fí cil mis são de pre si dir o Se na do
Fede ral, que com ga lhar dia Vos sa Exce lên cia vem
de sem pe nhan do; acu sa mos re ce bi men to do Ofí cio
nº 281-14/2000 – PRES, e ape sar do re gis tro fe i to so -
li ci ta mos, se pos sí vel, o en vio de có pia da do cu men -
ta ção re fe ren te aos pro to co la dos nºs 015988-99;
016044-99; 016865-99 e 016866-99, a fim de po der mos 
ado tar me di das per ti nen tes a cada re pre sen ta ção.

Aten ci o sa men te, – José Ornar de Alme i da,
Pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Of. nº 8.210/2000-CGJ
Proc. nº 23565/00-4

Por to Ale gre, 27 de de zem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Se na dor,
Ao cum pri men tar Vos sa Exce lên cia, so li ci to-lhe, 

para ins tru ção do ex pe di en te em epí gra fe – pe di do de 
pro vi dên ci as for mu la do pela 1ª Vi ce-Presidência, no
exer cí cio da Pre si dên cia des te Tri bu nal de Jus ti ça –, o 
en vio do do cu men to ca das tra do sob o nº 016652-99,
tipo Car ta, com si tu a ção Arqui va do – Cli en te, ne ces sá -
rio para ave ri gua ção de ir re gu la ri da de ali apon ta da.

Res pe i to sas sa u da ções, – Ama deo Hen ri que
R. But tel li, Ju iz-Corregedor.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO

Ofí cio nº 027/0l-FAO
Pro to co la do nº 104.521/00 – PGJ

São Pa u lo, 15 de ja ne i ro de 2001

                                           Au to ri zo
                                         Em 12-2-2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o e re por tan do-me ao Ofí cio

nº 281-11/2000 de 9 de ou tu bro de 2000, so li ci to a
Vos sa Exce lên cia o en vio de có pia da do cu men ta ção
re fe ren te aos pro ce di men tos doc. nº 016462-99, doc.
nº 016468-99, doc. nº 016525-99, doc. nº 015050-99,
doc. nº 015574-99, doc. nº 015609-99, doc. nº
016052-99, doc. nº 016055-99, com a fi na li da de de
ins tru ir o pro to co la do em epí gra fe.

Res tri to ao ex pos to, apre sen to a V. Exª nos sas
res pe i to sas ho me na gens. – José Ge ral do Bri to Fi lo -
me no, Pro cu ra dor Ge ral de Jus ti ça.

Ofí cio nº 504/2001
RESERVADO

São Pa u lo, 24 de ja ne i ro de 2001

Au to ri zo
Em 12-2-2001

Se nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral
Pelo pre sen te, em aten ção aos ter mos do ofí cio, 

nº 281-11/2000-PRES, re fe ren te CPI do Ju di ciá rio,
este Ju í zo, có pia da alu di da do cu men ta ção.

A opor tu ni da de me per mi te apre sen tar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de con si de ra ção. – Ju lio Caio
Far to Sa les, Juiz de Di re i to.

OFÍCIO Nº 1374/2001/PGJ

Ma na us, 31 de ju lho de 2000

Au to ri zo
Em 12-2-2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men to-o com o pre sen te e, à opor tu ni -

dade, acu so o re ce bi men to de ex pe di en te da ta do
de 16-6-2000 e pro to co la do nes ta Insti tu i ção sob o
nº 3.205/2000, em data de 25-7-2000, des sa cul ta
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral, com as si na tu ra
apos ta por pro ces so de ”scan ner“, onde in for ma do
que a de nún cia for mu la da nes se Se na do da Re pú bli -
ca atra vés do pro to co lo nº 014670-99, te ria sido en ca -
mi nha do a esta Pro cu ra do ria-Geral de Jus ti ça do
Ama zo nas, ro gan do a Vos sa Exce lên cia ma i o res es -
cla re ci men tos acer ca do as sun to re por ta do.

Assim, sem mais para o mo men to, re no vo 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.

Ma u ro Luiz Camp bel Mar ques, Pro cu ra dor-Geral
de Jus ti ça.

Ofí cio nº 515/00 – PRMG-COTC-JALS
PAC nº 08112.001679/99-21

Belo Ho ri zon te, 18 de ju lho de 2000

Se nhor Di re tor,
Re i te ran do os ofí ci os nº 193, de 21-2-00, e 404,

de 3-5-00, e ten do em vis ta a ins tru ção do pro ces so
ju di ci al em epí gra fe, so li ci to a V. Sª que en ca mi nhe a
esta Pro cu ra do ria có pia da do cu men ta ção co le ta da
pela CPI do Ju di ciá rio em que haja in dí cio da prá ti ca
de ir re gu la ri da des pe los Tri bu na is des te Esta do, es -
pe ci al men te quan to ao Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho
em Mi nas Ge ra is e Tri bu nal de Jus ti ça.

Ten do em vis ta a ur gên cia da ma té ria, so li ci to o
en vio da res pos ta no pra zo de 10 (dez) dias úte is.

Aten ci o sa men te, Álva ro Ri car do de Spu za Cruz, 
Pro cu ra dor da Re pú bli ca em Mi nas Ge ra is.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Au to ri zo
Em 6-2-2001

Of. nº 0791/00 – GPGJ
Ref.: 27000000 5149-6

Sal va dor, 23 de agos to de 2000

Se nhor Di re tor,
Co li man do ins tru ir pro ce di men to ad mi nis tra ti vo

em trâ mi te nes ta Pro cu ra do ria, sob o nº 27000000
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5149-6, có pia ane xa, so li ci to os bons prés ti mos de
Vos sa Se nho ria no sen ti do de en ca mi nhar a este Ga -
bi ne te có pi as das ”de nún ci as" nºs 014297-99 e
017447-99.

No en se jo, apre sen to pro tes tos de es ti ma e con -
si de ra ção. – João Pa u lo Car do so de Oli ve i ra, Che fe 
de Ga bi ne te.

Ofí cio GDIA nº 004/01

Bra sí lia, 8 de fe ve re i ro de 2001

Ilmº. Sr.
Se cre ta ria Ge ral da Mesa do Se na do Fe de ral
Se cre tá rio-Geral Sr. Ra i mun do Car re i ro Sil va
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
So li ci to a Vos sa Se nho ria a gen ti le za de en vi ar

re la tó rio das de nún ci as do Esta do do Ce a rá pro to co -
la das du ran te a vi gên cia da Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to que in ves ti gou o ju di ciá rio.

Cer to de Vos sa com pre en são e aten ção agra -
de ço.

Aten ci o sa men te, Iná cio Arru da, De pu ta do Fe -
de ral (PCdoB – CE).

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 103, DE 2000

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
do Re gi men to Inter no,

nos ter mos do Re que ri men to
nº 9, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 103, de 2000 (nº 3.434/97,
na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que al te ra a re da ção do 
art. 41 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de
1991, com a re da ção dada pela Lei nº 8.620, 
de 5 de ja ne i ro de 1993 (Pre vi dên cia So ci al),
tendo

Pa re cer sob nº 002, de 2001, da
Comis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, fa vo -
rá vel.

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

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

São li das as se guin tes:

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os ofí ci os li dos vão à pu bli ca ção e se rão
ane xa dos ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 118, de 
1999.

Os do cu men tos so li ci ta dos já fo ram en ca mi nha -
dos às au to ri da des re que ren tes.

Emen das (de ple ná rio), Ofe re ci das ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra Nº 103, de 2000
(Nº 3.434/97, na Casa de Ori gem), de Ini ci a -
ti va do Pre si den te Da Re pú bli ca, Que Alte ra 
A Re da ção do Arti go 41 da Lei Nº 8.212, de
24 de Ju lho de 1991, Com a Re da ção Dada
Pela Lei Nº 8.620, de 5 de Ja ne i ro de 1993

Emen da nº 1-Plen

1. No ca put do art. 1º do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 103, de 2000, su pri ma-se a ex pres são ”com 
a re da ção dada pela Lei nº 8.620, de 5 de ja ne i ro de 
1993“.

2. Igual men te, por cor re la ção de ma té ria, su -
pri ma-se a mes ma ex pres são ”com a re da ção dada
pela Lei nº 8.620, de 5 de ja ne i ro de 1993“ na emen -
ta do re fe ri do PLC nº 103, de 2000.

Jus ti fi ca ção

Com esta emen da pre ten de-se sa nar equí vo co 
de re da ção cons tan te des de a ver são ori gi nal do
pro je to de lei em epí gra fe.

Na ver da de, o art. 41 da Lei nº 8.212, de 24 de
ju lho de 1991, man tém até hoje a sua re da ção ori gi -
nal.

A Lei nº 8.620, de 5 de ja ne i ro de 1993, não al -
te rou a re da ção do re fe ri do art. 41 da Lei nº 8.212,
de 1991, ra zão pela qual a re mis são cons tan te do
pro je to em exa me deve ser su pri mi da.

Por res pe i to aos fa tos, de ve-se men ci o nar ain -
da que o pro je to que re sul tou na Lei nº 9.476, de 23
de ju lho de 1997, mo di fi ca va o re fe ri do art. 41. To da -
via, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, ve tou aque la 
al te ra ção, ten do, por con se guin te, o art. 41 per ma -
ne ci do com o seu tex to ori gi nal.

Sala das Ses sões, 13 de fe ve re i ro de 2001.
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Emen da nº 2 (Ple ná rio)
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 103, de 2000)

O art. 41 do Pro je to de Lei pas sa a ter a se guin te 
re da ção:

”Art. 41 A au to ri da de ou ser vi dor pú bli -
co que in frin gir ou der ca u sa, di re ta men te, a 
in fra ção des ta lei ou do seu re gu la men to in -
ci di rá nas pe na li da des pre vis tas, li mi ta da,
na hi pó te se de mul ta, a 50% dos seus ven -
ci men tos".

Jus ti fi ca cão

A pro pos ta de emen da se jus ti fi ca para es ta be -
le cer li mi te de pu ni bi li da de aos di ri gen tes e/ou ser vi -
do res que in frin gi rem obri ga ções es ta be le ci das na
Lei nº 8.212, de 1991.

Algu mas mul tas ex tra po lam per cen tu a is pas si -
ve is de co bran ça, a exem plo da não apre sen ta ção da
GFIP, cuja mul ta po de rá che gar a mi lhões.

Mul ta ele va da, gera im pu ni bi li da de, pois, na prá -
ti ca é in co brá vel.

Sala das Ses sões,13 de fe ve re i ro de 2001. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga -
ça, para pro fe rir pa re cer em subs ti tu i ção à Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre as
emen das.

PARECER Nº 5, DE 2001
(De Ple ná rio)

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para emi tir 
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, a Emen da nº 1, emen da de re -
da ção ao PLC nº 103, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, pro cu ra cor ri gir a fa lha no tex to ori gi nal
quan to à lei ci ta da. Não se tra ta da Lei nº 8.620, de 5
de ja ne i ro de 1993; por tan to, é ne ces sá rio que se
su pri ma a ex pres são: ”Com a re da ção dada pela Lei 
nº  8.620, de 5 de ja ne i ro de 1993.“

A Emen da nº 2, de au to ria do Se na dor Ro me ro
Jucá, al te ra o tex to do art. 41, acres cen tan do a ex -
pres são: ”li mi ta da, na hi pó te se de mul ta, a 50% dos
seus ven ci men tos.“ Como o art. 41 faz in ci dir so bre a
au to ri da de ou ser vi dor pú bli co que in frin gir ou der ca -
u sa di re ta men te à in fra ção des ta Lei e do seu re gu la -
men to as suas pe na li da des pre vis tas, na ver da de, a
emen da está li mi tan do a apli ca ção da mul ta a 50%
dos ven ci men tos do ser vi dor que der ca u sa a essa in -
fra ção.

Na ver da de, tra ta-se de um li mi te ra ci o nal para
não trans for mar a mul ta na su pres são com ple ta do
sa lá rio de um ser vi dor por um erro co me ti do. Por tan -
to, a emen da tem pro ce dên cia, é jus ta so ci al men te, e
con si de ra mos que deva ser apro va da.

O pa re cer é fa vo rá vel, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – O pa re cer é fa vo rá vel.
Dis cus são do pro je to e de Lei da Câ ma ra nº 103,

de 2000, e das emen das em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to de Lei da Câ ma ra nº 103,

de 2000, sem pre ju í zo das emen das.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos.(Pa u sa.)
Apro va do.
Vo ta ção em glo bo das Emen das nºs 1 e 2 de

Ple ná rio, ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 103, de
2000, com pa re cer fa vo rá vel.

As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – 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 das emen das ao Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 103, de 2000, que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 6 DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se na -
do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 103, de
2000 (nº 3.434 de 1997, na Casa de ori gem).

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 da Câ ma -
ra nº 103, de 2000 (nº 3.434 de 1997, na Casa de ori -
gem), que al te ra a re da ção do art. 41 da Lei nº 8.212,
de 24 de ju lho de 1991, com a re da ção dada pela Lei
nº 8.620, de 5 de ja ne i ro de 1993. (Pre vi dên cia
Social).

Sala de Re u niões da Co mis são, 13 de fe ve re i ro
de 2001. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –
Ge ral do Melo, Re la tor – Jo nas Pi nhe i ro – Edu ar do
Su plicy – Ca sil do Mal da ner.
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ANEXO AO PARECER Nº 6, DE 2001

Alte ra a re da ção do art. 4º da Lei
nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, com a
re da ção dada pela Lei nº 8.620, de 5 de
ja ne i ro de 1993 (Pre vi dên cia So ci al).

Emen da nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 1 – Ple ná rio)

Na emen ta e no ca put do art. 1º su pri ma-se a
ex pres são “com a re da ção dada pela Lei nº 8.620, de
5 de ja ne i ro de 1993".

Emen da nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 2 – Ple ná rio)

Dê ao art. 1º do pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 1º..................................................”
“Art. 41. A au to ri da de ou ser vi dor pú -

bli co que in frin gir ou der ca u sa, di re ta men te, 
a in fra ção des ta Lei ou do seu re gu la men to
in ci di rá nas pe na li da des pre vis tas, li mi ta da,
na hi pó te se de mul ta, a 50% (cin qüen ta por
cen to) dos seus ven ci men tos.”

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Estan do a ma té ria em re gi me de ur gên cia,
pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 103, de 2000.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do
Dia.

Antes de con ce der a pa la vra ao pró xi mo Se na -
dor ins cri to, que ro di zer que não cos tu mo des men tir
no tas de jor na is, mes mo quan do são men ti ro sas,
mas faço ques tão hoje de des men tir qual quer afir ma -
ti va que te nha sa í do em re la ção a Se na do res do PT,
em par ti cu lar ao Se na dor José Edu ar do Du tra, por
quem te nho o ma i or apre ço e res pe i to. De sa fio mes -
mo qual quer jor na lis ta ou ór gão de im pren sa a apon -
tar quan do, como e onde hou ve qual quer ex pres são
mi nha em re la ção a esse as sun to.

Não é pró prio para o Ple ná rio, mas, como es ses
ob je tos de in tri ga vi sam prin ci pal men te ao ple i to ele i -
to ral que ama nhã se tra va, devo di zer que o jor nal que 
o pu bli cou men tiu e o jor na lis ta deve ser um des qua li -
fi ca do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -
de. (Pa u sa.)

Fa cul to a pa la vra às Sras e aos Srs. Se na do res.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ge ral do Cân di do e, 
pos te ri or men te, o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, na se -
ma na pas sa da, fa lei des ta tri bu na so bre mi nha pre o -
cu pa ção quan to à epi de mia de den gue que ame a ça -
va a ci da de do Rio de Ja ne i ro, a Ba i xa da Flu mi nen se
e todo o Esta do. Ape sar de os Se cre tá ri os Esta du al e
Mu ni ci pal de Sa ú de di ze rem que não há epi de mia,
sa be mos que, em ge ral, as au to ri da des res pon sá ve is
por de ter mi na das se cre ta ri as cos tu mam fa lar para a
im pren sa que não há pro ble ma al gum jus ta men te
para não ca u sar pâ ni co à po pu la ção e para jus ti fi car
sua ir res pon sa bi li da de pe ran te a po pu la ção da ci da -
de e do Esta do.

Não há como ne gar a re a li da de dos fa tos. Em
1999, a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de – FNS, de mi tiu os 
5.900 guar das en dê mi cos, cha ma dos ma ta-mosquitos,
aque les que tra ba lham nas co mu ni da des e re giões
mais afas ta das, vi si tan do la res e co lo can do re mé di os
para ma tar as lar vas dos mos qui tos que trans mi tem a
den gue. Ape sar da luta des ses tra ba lha do res pela re -
in te gra ção e das ma ni fes ta ções no Rio de Ja ne i ro, na
Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, não
con se gui ram sua re in te gra ção. Com isso, o Esta do fi -
cou des guar ne ci do, por que não con ta com os seus
tra ba lha do res res pon sá ve is pelo com ba te das en de -
mi as ru ra is. O fato é que está aí ago ra a en de mia e o
mais gra ve é que, no dia 24 de ja ne i ro des te ano, os
tra ba lha do res da FNS acam pa ram em fren te à Câ ma -
ra de Ve re a do res da ci da de do Rio de Ja ne i ro e, à no i -
te, a Gu ar da Mu ni ci pal che gou ao acam pa men to e os
ex pul sou vi o len ta men te, à base de ca ce te tes e ca -
chor ros po li ci a is. Fo ram agre di dos vá ri os tra ba lha do -
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res, al guns dos qua is hos pi ta li za dos, com fra tu ras em
bra ços e per nas, numa re pres são vi o len tís si ma pra ti -
ca da pe los guar das mu ni ci pa is.

Os tra ba lha do res agre di dos im pe tra ram uma
ação ju di ci al, que pas sou pelo cri vo de vá ri os ju í zes, e 
fi nal men te ob ti ve ram uma de ci são em prol de sua re -
in te gra ção. Espe ra mos que ago ra eles re al men te
con si gam ser re in te gra dos e que a ci da de do Rio de
Ja ne i ro pos sa ter efe ti va men te de vol ta aque les que
tra ba lham para com ba ter o mos qui to trans mis sor da
den gue. No Esta do do Rio de Ja ne i ro, já co me çou a
apa re cer a cha ma da Den gue He mor rá gi ca, que é a
cha ma da Den gue-3.

Essa ques tão é de gran de im por tân cia para os
5.792.000 guar das de en de mi as da Fun da ção Na ci o -
nal de Sa ú de, os cha ma dos ”ma ta-mosquitos“, do Rio 
de Ja ne i ro. Tra ta-se da de ci são ju di ci al da 2ª Vara do
Rio de Ja ne i ro que ”de ter mi na re in te gra ção dos men -
ci o na dos tra ba lha do res ao em pre go, com pa ga men to 
de sa lá ri os atra sa dos e to das as de ma is obri ga ções,
fi xa das no con tra to de tra ba lho fir ma do en tre os con -
tra tan tes des de a data da im pe tra ção até a re a li za ção 
do exa me mé di co, pre vis to no art. 168, II da CLT.“ Na
de ci são, o juiz res sal ta que re co nhe ce ape nas a nu li -
da de do ato ad mi nis tra ti vo que pôs fim à re la ção de
tra ba lho, e, con se quen te men te, de ter mi na a re in te -
gra ção das pes so as de mi ti das para a re a li za ção do
exa me mé di co pre ten di do.

Além dis so, que ro de nun ci ar a ati tu de da Gu ar -
da Mu ni ci pal do Rio de Ja ne i ro de re ti rar os cer ca de
30 ma ta-mosquitos que há um ano e qua tro me ses
es ta vam acam pa dos em fren te à Câ ma ra dos Ve re a -
do res, na Ci ne lân dia. Os ex-funcionários da FNS que
man ti nham o acam pa men to no lo cal re sis ti ram à in ter -
ven ção e hou ve pan ca da ria. Cin co ma ta-mosquitos fi -
ca ram fe ri dos e fo ram le va dos para o hos pi tal. O caso
foi re gis tra do na 5a De le ga cia de Po lí cia.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, es ta mos
di an te de um Go ver no que re sis te em aten der pron ta -
men te de ci sões ju di ci a is, pois nos úl ti mos anos os re -
fe ri dos fun ci o ná ri os da FNS lu tam para ga ran tir seus
di re i tos por via ju di ci al e o Go ver no Fe de ral faz tudo
para im pe dir que isso ocor ra. Com isso, ao não aca tar
de ci sões ju di ci a is, o Go ver no ex põe de ma ne i ra ir res -
pon sá vel a po pu la ção do Esta do do Rio de Ja ne i ro ao 
ris co de con tá gio de den gue.

Se gun do no tí cia do Jor nal do Co mér cio, do
Rio de Ja ne i ro, de hoje, ”fo ram no ti fi ca dos cer ca de
329 ca sos de den gue no Rio de Ja ne i ro este ano, sen -
do dez con fir ma dos, nove de den gue clás si ca e um de 
he mor rá gi ca, ocor ri da na Vila da Pe nha“. Além dis so,

em 1999, a ci da de do Rio de Ja ne i ro re gis trou, se gun -
do da dos da FNS, 4.261 ca sos de den gue. Ain da de
acor do com a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, nes se
re fe ri do ano, o Bra sil teve 82.504 ocor rên ci as des sa
do en ça.

Sr. Pre si den te, a si tu a ção do Rio de Ja ne i ro é
mu i to gra ve. Os guar das en dê mi cos es tão há me ses
de sem pre ga dos. Espe ro que essa de ci são ju di ci al
seja res pe i ta da pelo Go ver no e que seja fe i ta jus ti ça
aos tra ba lha do res do FNS que fo ram de mi ti dos de
for ma ar bi trá ria pelo Go ver no. Jun to a isso, é de fun -
da men tal im por tân cia que haja uma cam pa nha con -
tra a pos sí vel epi de mia de den gue no Esta do do Rio
de Ja ne i ro.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em de -
zem bro de 2000, no meu úl ti mo pro nun ci a men to do
ano, abor dei o po si ci o na men to do Bra sil nas re cen -
tes dis pu tas co mer ci a is no âm bi to do Mer co sul, da
OMC e da even tu al for ma ção de Área de Li vre Co -
mér cio das Amé ri cas – ALCA, em 2005 – oca sião
em que re gis trei a im por tân cia de o Bra sil ser mu i to
pru den te nas suas ne go ci a ções di an te da pres sa
dos Esta dos Uni dos em logo for mar a ALCA.

Nos so úl ti mo con ten ci o so na OMC vem sen do
a dis pu ta tra va da com o Ca na dá acer ca dos sub sí di -
os da dos à ex por ta ção de ae ro na ves no lado bra si -
le i ro para a Empre sa Bra si le i ra de Ae ro náu ti ca –
Embra er –, e no lado ca na den se para o Gru po Bom -
bar di er.

O Ca na dá ale ga va, e ain da ale ga, que o Go ver -
no bra si le i ro es ti mu la a ven da ex ter na da Embra er ou
de aviões da Embra er atra vés de pro gra mas de apo -
io à ex por ta ção em de sa cor do com os re qui si tos do
Acor do de Sub sí di os da OMC. Nes se epi só dio, ape -
sar de o Go ver no bra si le i ro ter ques ti o na do que os
pro gra mas do Go ver no ca na den se, tais como o Te -
cho no logy Part ners hips Ca na dá – co nhe ci do como
TPC –, o Ca na dá Account, e o apo io para o fi nan ci a -
men to às ex por ta ções con ce di do pela Agên cia do
Te sou ro Ca na den se, Export De ve lop ment Cor po ra ti -
on – co nhe ci da como EDC – não es tão em con for mi -
da de com as obri ga ções da OMC. A or ga ni za ção jul -
gou pro ce den tes as ale ga ções ca na den ses.
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Isso de cor reu, em boa par te, do fato de ter mos
per mi ti do que, quan do da ne go ci a ção na OMC so bre
as nor mas das ta xas de equa li za ção de ju ros para
cré di tos à ex por ta ção, o Bra sil não fez pre va le cer
seus in te res ses, o que tor nou nos sos atu a is es tí mu -
los às ven das ex ter nas pro i bi dos, como no caso da
ven da de aviões.

Essa dis pu ta co mer ci al pelo mer ca do in ter na -
ci o nal de ja tos re gi o na is ga nhou to na li da des que
trans cen dem a ra ci o na li da de éti ca, po lí ti ca e eco nô -
mi ca ine ren tes e ne ces sá ri as às re la ções co mer ci a is
en tre os pa í ses. Sem as de vi das in for ma ções ci en tí fi -
cas, o Ca na dá em bar gou, na se ma na pas sa da, as im -
por ta ções bra si le i ras de car ne bo vi na, sob a acu sa -
ção de que nos so re ba nho po de ria ser por ta dor da
pa to lo gia en ce fa lo pa tia es pon gi for me bo vi na – ESB,
co nhe ci da como do en ça da ”vaca lou ca“.

Os Esta dos Uni dos e o Mé xi co acom pa nha ram
essa de ci são ca na den se, ca u san do, de acor do com o 
Mi nis tro da Agri cul tu ra, Pra ti ni de Mo ra es, um pre ju í -
zo co mer ci al às con tas ex ter nas bra si le i ras. Por
exem plo, as ex por ta ções de car ne bo vi na não re a li za -
das para os Esta dos Uni dos to ta li zam, até ago ra,
apro xi ma da men te US$2 mi lhões.

A res pos ta da so ci e da de bra si le i ra fren te a esse
fato foi de gran de in dig na ção. Pres si o na do pela opi -
nião pú bli ca, in clu si ve pela re a ção de inú me ros Se na -
do res e De pu ta dos, o Go ver no bra si le i ro ini ci ou uma
re a ção vi san do so lu ci o nar o pro ble ma. É de im por tân -
cia fun da men tal que o Po der Exe cu ti vo pas se das pa -
la vras às ações, de mons tran do que de ve mos ser tra -
ta dos com mais res pe i to.

Foi es sen ci al a ini ci a ti va do De pu ta do Fer nan do
Ga be i ra de pro por que uma co mis são de Se na do res
e De pu ta dos fos se ao Ca na dá. E está sen do pro gra -
ma da essa vi si ta para o iní cio da pró xi ma se ma na,
ten do sido cons ti tu í da uma de le ga ção do Con gres so
Na ci o nal – com pos ta, pro va vel men te, dos Se na do res 
Jo nas Pi nhe i ro e Osmar Dias, en tre ou tros. Gos ta ria
até de es tar in for ma do a esse res pe i to. Qu e ro dar
todo o apo io à mis são de sig na da pelo Pre si den te do
Con gres so, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, por -
que é im por tan te nes sa oca sião que haja o de vi do
diá lo go en tre os mem bros dos Con gres sos Na ci o na is 
bra si le i ro e ca na den se.

O Sr. Osmar Dias (PSDB – PR) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Osmar Dias (PSDB – PR) – Se na dor
Edu ar do Suplicy, ape nas in for mo a V. Exª e à Casa

que o De pu ta do Fer nan do Ga be i ra me pro cu rou há
pou co e mar ca mos uma re u nião com o Mi nis tro da
Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, Sr. Mar cos Vi ní ci us
Pra ti ni de Mo ra es, para hoje às 18 ho ras, quan do pre -
ten de re mos dis cu tir o po si ci o na men to as su mi do até
ago ra pelo re fe ri do Mi nis té rio e pelo Go ver no bra si le i -
ro. A mi nha po si ção é a se guin te: se a mis são ca na -
den se, que de sem bar ca no Bra sil ama nhã, re sol ver
le van tar o em bar go até sex ta-feira, sus pen de ría mos a 
nos sa mis são ao Ca na dá. Caso até sex ta-feira o pro -
ble ma não te nha sido re sol vi do, en tão o De pu ta do
Fer nan do Ga be i ra irá, ain da nes ta se ma na, ao Ca na -
dá para pre pa rar as re u niões. O Se na dor Jo nas Pi -
nhe i ro irá no sá ba do e tal vez eu vá ape nas no do min -
go ou na se gun da-feira, quan do co me ça rão as re u -
niões, para que pos sa mos lá exi gir, Se na dor Edu ar do
Su plicy, os di re i tos que fo ram ar ran ca dos do Bra sil
por essa me di da ca na den se, in tem pes ti va e to tal -
men te ar bi trá ria. Quis ape nas fa zer essa co mu ni ca -
ção a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Qu e ro dar a mi nha in te gral so li da ri e da de à mis são
dos Con gres sis tas que irão ao Ca na dá. Sal vo se hou -
ver a so lu ção do pro ble ma, con for me V. Exª anun cia.
O Se na dor Jo nas Pi nhe i ro me in for mou hoje, pela
ma nhã  vi a jei com S. Exª de Cu i a bá para Bra sí lia , que 
ti nha no tí ci as do pró prio Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es a
res pe i to da pos si bi li da de de, até o fi nal da se ma na,
com a che ga da da mis são ca na den se que es ta rá tra -
ba lhan do nes ses dias aqui no Bra sil, ha ver a sus pen -
são des se em bar go. Obvi a men te, as sim as co i sas es -
ta ri am to man do um ca mi nho de me lhor re la ci o na -
men to en tre o Bra sil e o Ca na dá.

Sr. Pre si den te, vol to a ler.

Esse la men tá vel fato evi den cia as re a is re gras
do co mér cio in ter na ci o nal, em que os do cu men tos
ofi ci a is nem sem pre de mons tram as prá ti cas co mer -
ci a is dos pa í ses. Na eco no mia bra si le i ra, após um in -
ten so e rá pi do pro ces so de aber tu ra co mer ci al, co -
me ça a ga nhar for ma a per cep ção de que é o mo men -
to de se re a va li ar esse pro ces so e de re de fi nir a es tra -
té gia de in ser ção do País na nova or dem eco nô mi ca
in ter na ci o nal. 

Nos úl ti mos anos, o pro je to de cons tru ção do
Mer co sul vem sen do im ple men ta do com re la ti vo su -
ces so, des de os anos 60, com o Tra ta do de Mon te vi -
déu, pas san do pe los acor dos se to ri a is dos anos 80.
O Mer co sul, com os de vi dos per cal ços, que tem sido
ca paz de es bo çar os ins tru men tos ne ces sá ri os para o 
apro fun da men to da in te gra ção e da com pen sa ção
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dos de se qui lí bri os en tre es ses pa í ses, me re ce ser
apro fun da do. 

Qu an do ob ser va mos nos sa in te gra ção à eco no -
mia in ter na ci o nal, cons ta ta mos que os pa í ses de sen -
vol vi dos, as sim como al guns pa í ses em pro ces so de
rá pi da in dus tri a li za ção, con ti nu am a pra ti car po lí ti cas
mu i to res tri ti vas em re la ção aos nos sos pro du tos. Na
re a li da de, nos sa pa u ta de ex por ta ções tem sido di ta -
da pe los in te res ses das gran des em pre sas dos pa í -
ses de sen vol vi dos mais do que re sul ta do do es for ço
ex por ta dor de nos sas em pre sas. As res tri ções às ex -
por ta ções bra si le i ras são evi den tes na eco no mia
ame ri ca na, jus ta men te a ma i or e mais aber ta em ter -
mos ta ri fá ri os do co mér cio mun di al. To da via, ha bil -
men te, os ame ri ca nos e os pa í ses de sen vol vi dos
têm-se uti li za do de bar re i ras não-tarifárias, tais como
as bar re i ras fi to sa ni tá ri as, tra ba lhis tas e am bi en ta is
para im pe dir a en tra da de nos sos pro du tos. 

As ne go ci a ções para a cri a ção da Alca co me ça -
ram em de zem bro de 94, em Mi a mi, de po is do es for -
ço re a li za do an tes pelo Pre si den te Ge or ge Bush, o
pai do atu al Pre si den te, Ge or ge W. Bush, com a Pri -
me i ra Re u nião de Cú pu la das Amé ri cas. Após esse
en con tro, fo ram re a li za das qua tro re u niões mi nis te ri -
a is ocor ri das em Den ver (Esta dos Uni dos), Car ta -
gena (Co lôm bia), Belo Ho ri zon te (Bra sil) e San José
(Cos ta Rica), além de inú me ras ou tras vi ce-ministeriais
e gru pos de tra ba lho. Des de a I Re u nião de Cú pu la,
em Mi a mi, as ne go ci a ções de for ma ção da Alca es tão 
sen do mar ca das pe las po si ções di ver gen tes en tre o
Bra sil e os Esta dos Uni dos. Enquan to a po si ção ame -
ri ca na é pela im ple men ta ção de um cro no gra ma de li -
be ra li za ção co mer ci al mais abran gen te e rá pi do, os
ne go ci a do res bra si le i ros de fen dem uma in te gra ção
mais len ta, sen do que o aces so aos mer ca dos na ci o -
na is de ve ria ocor rer ape nas na úl ti ma eta pa do pro -
ces so.

Sr. Pre si den te, os re cen tes fa tos en vol ven do o
Bra sil, o Ca na dá e a OMC re for çam a po si ção na ci o -
nal de que a for ma ção da Área de Li vre Co mér cio das
Amé ri cas – Alca deve ser re pen sa da e ne go ci a da
com mais va gar e, se pos sí vel, adi a da para além de
2005. Pois a re la ções co mer ci a is en tre os pa í ses de -
sen vol vi dos e os em de sen vol vi men to têm sido pa u ta -
das ape nas pelo res pe i to aos di re i tos e in te res ses
dos mais ri cos, sen do ul tra ja das as ne ces si da des da
so ci e da de dos pa í ses mais po bres.

O Bra sil tem uma pre sen ça mar can te no ce ná rio 
in ter na ci o nal, ao lon go do sé cu lo XX. Suas re la ções
ex ter nas são pa cí fi cas e res pe i to sas, vi san do à cons -
tru ção de um ma i or e me lhor in ter câm bio en tre as na -

ções. No en tan to, os re cen tes em bar gos aos pro du tos 
bra si le i ros e as re ta li a ções co mer ci a is pe los pa í ses ri -
cos re que rem uma res pos ta vi go ro sa do Go ver no. A
Na ção bra si le i ra não deve se cur var aos in te res ses
desse país e ace i tar pas si va men te suas prá ti cas res -
tri ti vas, as qua is têm sido gra vo sas aos nos sos pro -
du tos.

Ao que tudo in di ca, a re cen te acu sa ção, por par -
te do Ca na dá, de que o re ba nho bo vi no bra si le i ro es -
ta ria con ta mi na do pela pa to lo gia da Vaca Lou ca é
uma re ta li a ção do caso Embra er ver sus Bom bar di er.
A Veja, de 14 de fe ve re i ro de 2001, in for mou que ”a
Bom bar di er foi a prin ci pal fi nan ci a do ra do Par ti do Li -
be ral, que ele geu o Pri me i ro-Ministro Jean Chré ti en.
O Pre si den te Exe cu ti vo da em pre sa foi Vi ce-Ministro
da Indús tria e Co mér cio“. De acor do com a Veja, as li -
ga ções en tre o Go ver no ca na den se e a Bom bar di er
che gam aos la ços fa mi li a res, pois ”o fi lho do Pri me i -
ro-Ministro ca na den se é ca sa do com a fi lha do
ex-Presidente da com pa nhia“. A soma des ses fa tos
ex põe uma fa ce ta nada éti ca nes sa dis pu ta. Di an te de 
tais acon te ci men tos, o Go ver no bra si le i ro tem de re a -
gir de for ma vi go ro sa, não ape nas re que ren do uma
re pa ra ção fi nan ce i ra pe los da nos ca u sa dos pela de -
nún cia in fun da da, mas, tam bém, exi gir do Ca na dá
uma re tra ta ção pe ran te a co mu ni da de in ter na ci o nal.

O Bra sil tem de de mons trar para a co mu ni da de
in ter na ci o nal que não ape nas o co mér cio, mas to das
as re la ções en tre as na ções ri cas e po bres, de sen vol -
vi das e em de sen vol vi men to, cen tra is e pe ri fé ri cas,
de vem se pa u tar pelo res pe i to e pela éti ca. É de fun -
da men tal im por tân cia evi den ci ar mos a ne ces si da de
de que os acor dos mul ti la te ra is pro mo vam uma me -
lhor dis tri bu i ção da ri que za mun di al.

Cre io que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, se não hou ver a mo di fi ca ção de pos tu ra do Go -
ver no ca na den se, sus pen den do o em bar go da im por -
ta ção da car ne bra si le i ra, deve re a va li ar a sua de ci -
são de ir ao Ca na dá, em abril, a Qu e bec, para a
reunião da Cú pu la das Amé ri cas, aliás, se guin do a
re co men da ção do Pre si den te da So ci e da de Ru ral
Bra si le i ra, Luis Mar cos Su plicy Ha fers.

A não ser que pos sa o go ver no do Ca na dá, à luz 
das in for ma ções que a mis são ca na den se que che -
ga rá esta se ma na ao Bra sil trou xer, le var a uma me -
lhor con clu são, a uma so lu ção de bom-senso, com a
sus pen são do em bar go da im por ta ção da car ne do
Ca na dá, com res pe i to à car ne bra si le i ra, isso cer ta -
men te con tri bu i rá para que não haja a su ces são de
ou tros em bar gos, sus pen são de ex por ta ção, im por ta -
ção de ou tros pro du tos, tais como os sa pa tos que,
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ago ra, pas sam tam bém a ser pre ju di ca dos, ou até
mes mo os pro du tos para agri cul tu ra bra si le i ra que
são pro du zi dos pelo Ca na dá.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, gos ta ria ain da
de di zer uma pa la vra a res pe i to da im por tan tís si ma
de ci são para a nos sa ins ti tu i ção que to dos to ma re -
mos ama nhã.

Cre io ser da res pon sa bi li da de dos 81 Se na do -
res pen sar mos numa so lu ção que re pre sen te o for ta -
le ci men to da nos sa ins ti tu i ção, que re pre sen te o res -
pe i to por to dos os par ti dos, que re pre sen te uma so lu -
ção, a mais con sen su al pos sí vel, para os 81 Se na do -
res e para to dos os Par ti dos aqui re pre sen ta dos.

Há duas se ma nas, su ge ri que os can di da tos à
Pre si dên cia do Se na do com pa re ces sem ao ple ná rio
an tes da re u nião de ama nhã, a fim de ex por seus
pon tos de vis ta. O Se na dor Jef fer son Pé res, na se ma -
na pas sa da, fez um pro nun ci a men to que ele vou o ní -
vel do de ba te a res pe i to da su ces são da Mesa do Se -
na do Fe de ral. O Se na dor men ci o nou seus prin cí pi os
e ob je ti vos de for ta le ci men to das ins ti tu i ções, des ta
Casa e do Con gres so Na ci o nal, e re ce beu, em inú -
me ros apar tes, o res pe i to de mu i tos dos Se na do res,
não só do Blo co de Opo si ção, mas tam bém do PFL e
do PMDB, o que foi mu i to im por tan te.

Sen do as sim, eu es ta va aguar dan do que tam -
bém o Se na dor Ja der Bar ba lho, como in di ca do por
seu Par ti do, com pa re ces se ao ple ná rio do Se na do
para ex por seus ob je ti vos e pla nos para a ins ti tu i ção.
Gos ta ria que S. Exª pu des se vir ain da hoje para fa zer
sua ex po si ção. Ao vi si tar seu ga bi ne te na se ma na re -
tra sa da, fiz tal su ges tão pes so al men te, e, em prin cí -
pio, S. Exª pa re ceu ha vê-la aca ta do. Con tu do, como
não com pa re ceu até o pre sen te mo men to, ima gi no
que tal vez o Se na dor Ja der Bar ba lho es te ja fa zen do
re con si de ra ções so bre o que acon te ce rá ama nhã.

S. Exª teve o res pal do de 23 dos 26 Se na do res
do PMDB para sua in di ca ção para a Pre si dên cia do
Se na do. De po is dis so, nos úl ti mos dias e nas úl ti mas
ho ras, no ta mos uma mo vi men ta ção in ten sa. Alguns
dos Srs. Se na do res têm pro cu ra do fa lar des se as sun -
to en tre si, nos ga bi ne tes, nos te le fo ne mas, nos en -
con tros aqui den tro do Se na do e em ou tros lu ga res,
mas não usan do tan to a tri bu na. To da via, ava lio ser
da ma i or im por tân cia que es sas ques tões se jam tor -
na das aber tas e trans pa ren tes para a opi nião pú bli ca. 
Digo isso por que, nos úl ti mos dias, es ti ve não ape nas
no meu Esta do, em São Pa u lo, mas tam bém no Pará,
em Mato Gros so, em Mi nas Ge ra is, e as pes so as de
to dos os lu ga res me per gun tam so bre o que ocor re rá
ama nhã aqui no Con gres so Na ci o nal. Este jam cer tos

de que os bra si le i ros es tão mu i to aten tos às nos sas
de ci sões e que rem que o Se na do en ca mi nhe a me -
lhor so lu ção pos sí vel para to dos nós.

Qual se ria essa so lu ção? Ava lio que a res pon -
sa bi li da de está co nos co e o es for ço pre ci sa ser fe i to.
Por isso, faço um ape lo aos 26 mem bros do PMDB,
ao Pre si den te e Lí der do PMDB, Se na dor Ja der Bar -
ba lho, no sen ti do de que ou çam os an se i os da po pu -
la ção e de to dos os Se na do res. Se, na per cep ção do
Se na dor Ja der Bar ba lho – con for me ex pli cou-me –,
S. Exª foi le va do a uma si tu a ção li mi te, de beco sem
sa í da, em fun ção dos acon te ci men tos ha vi dos des de
abril, será mu i to im por tan te que S. Exª te nha a sen -
sibili da de e a per cep ção para en con trar um ca mi nho,
na me di da do pos sí vel, que seja ace i tá vel para o ma i or
núme ro pos sí vel de Se na do res. Se hou ver um diá lo -
go apro fun da do en tre nós até a tar de de ama nhã,
será pos sí vel en con trar mos uma so lu ção que te nha o
voto de mais de 70 Se na do res, quem sabe até dos 81
Se na do res. Estou mu i to em pe nha do nis so, dis pos to a 
di a lo gar com to dos os Se na do res para che gar a essa
so lu ção.

O PMDB tem ex tra or di ná ria res pon sa bi li da de,
as sim como cada um dos Par ti dos. O PFL, que se re -
u ni ria hoje à tar de, anun ci ou que de i xou para ama nhã 
a sua de ci são, que es ta mos aguar dan do. O Blo co de
Opo si ção já se re u niu há mais de três se ma nas – es -
tan do pre sen tes nos sa Lí der, a Se na do ra He lo í sa He -
le na, e to dos os Se na do res da Opo si ção – e che ga -
mos a um con sen so: in di ca mos o Se na dor Jef fer son
Pé res para a Pre si dên cia do Se na do, em vir tu de de
sua his tó ria, de seu equi lí brio, da ma ne i ra éti ca e dig -
na como S. Exª tem sem pre de sem pe nha do seu tra -
ba lho nes ta Casa. Ao mes mo tem po, aca tan do uma
su ges tão do Se na dor Ro ber to Fre i re, fi ze mos a de -
sig na ção do Se na dor Jef fer son Pé res com pos si bi li -
da de de aber tu ra: se por ven tu ra o Par ti do ma i or, o
PMDB, vier a in di car uma op ção con sen su al, nes se
caso – e so men te nes se caso  es ta re mos dis pos tos,
bem como o Se na dor Jef fer son Pé res, a apo i ar a so -
lu ção. Re i te ro que esse é o ca mi nho pro pos to pelo
Blo co da Opo si ção. E o Se na dor Jef fer son Pé res, que
tem tido todo o nos so res pal do e apo io, es ta ria pro -
pen so a con tri bu ir para uma so lu ção des sa na tu re za.
Qu e ro con cla mar to dos os nos sos Pa res a que fa çam
um es for ço no sen ti do de che gar mos a um ca mi nho
úni co.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – V. Exª me
con ce de um apar te?
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, con ce do um apar te ao no bre Se na -
dor Mo re i ra Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Ouvi com
aten ção o pro nun ci a men to de V. Exª, e que ro co mu ni -
car a V. Exª, as sim como aos de ma is Se na do res aqui
pre sen tes, que o PFL, há vin te mi nu tos, as su miu um
com pro mis so pú bli co com o Se na dor Arlin do Por to,
que lan çou for mal men te a sua can di da tu ra, con tan do
com o apo io, além de ou tros Par ti dos, do PFL. O Se -
na dor Arlin do Por to é uma pes soa que, pelo seu pas -
sa do, cer ta men te me re ce rá a aten ção es pe ci al de to -
dos os Se na do res. Ex-Ministro da Agri cul tu ra,
ex-Vice-Governador do Esta do de Mi nas Ge ra is,
certamen te en tra nes sa dis pu ta com gran de pos si bi -
li da de de vi tó ria. Era essa a co mu ni ca ção que que ria 
fa zer.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pre za do Se na dor Mo re i ra Men des, es tou sa ben do
por V. Exª a res pe i to des sa in di ca ção do PFL, já que,
pelo no ti ciá rio, ti nha co nhe ci men to de que o Par ti do
ha via adi a do essa de ci são para ama nhã. Isso sig ni fi -
ca uma nova pos tu ra, que guar da re la ção com ou tras
ten ta ti vas for mu la das pelo PFL, tal como a in di ca ção
do Se na dor Jor ge Bor nha u sen no fi nal da se ma na
pas sa da.

O que ob ser va mos é que a in di ca ção do Pre si -
den te do PFL mos trou um ca mi nho pos sí vel, quan do
cons ta ta da aqui a dis po si ção dos de ma is Se na do res
e Par ti dos, mas ain da não ha vi am che ga do a um con -
sen so. Ago ra, V. Exª nos dá a no tí cia de que o Se na -
dor Arlin do Por to, hoje o úni co re pre sen tan te do PTB,
se ria a in di ca ção fe i ta pelo PFL.

Por es tar nes ta tri bu na, não con sul tei os mem -
bros do Blo co da Opo si ção e a sua Lí der, Se na do ra
He lo í sa, mas gos ta ria de trans mi tir que, co nhe cen do
o pen sa men to tan to da Se na do ra quan to do Blo co,
digo que essa so lu ção ain da não nos sa tis faz. O Se -
na dor Mo re i ra Men des in for ma que o Se na dor Arlin do 
Por to foi in di ca do pelo PFL. Essa so lu ção não con diz
com o que foi ex pres so pelo Blo co de Opo si ção. Ape -
sar do res pe i to que te mos pelo Se na dor Arlin do Por to
e de sua se ri e da de, pa re ce-nos ser pre ci so en con trar
uma so lu ção con sen su al den tro do ma i or Par ti do nes -
ta Casa, o PMDB. Se a so lu ção apre sen ta da até ago -
ra pelo PMDB não é con sen so no Se na do, pre ci sa -
mos en con trar ou tra, o que de man da rá ma i or es for ço.

Con si de ro mu i to im por tan te que o Se na dor
Arlin do Por to se apre sen te como can di da to à Pre si -
dên cia do Se na do e que, de pron to, com pa re ça a esta 
Casa para ex por a sua pla ta for ma, tal como fez o Se -

na dor Jef fer son Pé res. Assim, te re mos a opor tu ni da -
de de co nhe cer as suas idéi as. Será mu i to mais sa u -
dá vel para a ins ti tu i ção e para o for ta le ci men to do
Con gres so Na ci o nal que o povo bra si le i ro sa i ba exa -
ta men te o que pre ten dem aque les que de se jam pre -
si dir o Se na do. Des se modo, su ge ri mos que os can di -
da tos à Pre si dên cia apre sen tem aber ta men te seus
pla nos para re ce be rem a re a ção de to dos nós.

Apro ve i to a opor tu ni da de, Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães, para agra de cer e re gis trar a aten ção
que V. Exª sem pre teve co mi go, como Se na dor do
Blo co de Opo si ção e do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Man ti ve mos, ao lon go de todo o tem po em que
V. Exª foi Pre si den te, um diá lo go de res pe i to cres cen -
te. Inclu si ve, pude co nhe cê-lo me lhor e res pe i tá-lo.
Tive ma i or es ti ma por V. Exª nes se pe río do e sem pre
pude di zer com mu i ta fran que za even tu a is con cor -
dân ci as e dis cor dân ci as em re la ção ao seu modo de
pro ce der. Por exem plo, dis se al gu mas ve zes que gos -
ta ria que a Mesa se re u nis se com ma i or fre qüên cia.

Em mu i tas oca siões, V. Exª agiu no sen ti do do
for ta le ci men to do Se na do Fe de ral, in clu si ve quan do
fez ques tão de mos trar que esta Casa de ve ria es tar,
por exem plo, de di can do-se ao exa me de uma me lhor
for ma de com ba ter a po bre za. Ti ve mos di fe ren ças na
cons ti tu i ção do Fun do de Com ba te à Po bre za, mas a
ba ta lha ain da con ti nua. Pre ten do aper fe i çoá-lo, mas
um pas so foi dado nes sa di re ção.

V. Exª teve um pa pel fun da men tal na ins ta la ção
da CPI do Ju di ciá rio, que foi im por tan te para o País
nes tes úl ti mos dois anos e que trou xe fa tos mar can -
tes para a his tó ria do Se na do.

V. Exª tam bém sou be in te ra gir co nos co, do Blo -
co da Opo si ção e do Par ti do dos Tra ba lha do res, nem
sem pre aca tan do tudo o que gos ta ría mos. V. Exª sem -
pre nos ou viu, e isso foi mu i to im por tan te, por que al -
guns pas sos fun da men ta is fo ram da dos, in clu si ve
com re la ção aos nos sos ob je ti vos de con ti nu ar lu tan -
do para que o Bra sil se tor ne uma so ci e da de mais jus -
ta e ci vi li za da.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Agra de ço as pa la vras fi na is do Se na dor
Edu ar do Suplicy, por que tra tei igual men te os mem -
bros do Blo co de Opo si ção e os co le gas da área do
Go ver no, sen do que, com al guns de les tive uma re la -
ção es tre i ta, em bo ra com as di fe ren ças ide o ló gi cas
que to dos co nhe cem, mas que sem pre res pe i tei bas -
tan te.

Há um tra ço do Se na dor Edu ar do Su plicy que
re al men te me re ce ser res sal ta do: a sua te na ci da de
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nas suas lu tas e, so bre tu do, a sua boa edu ca ção no
tra to com to dos. O Se na dor Edu ar do Su plicy é um
exem plo de Par la men tar edu ca do, que de fen de as
suas idéi as – que nem sem pre são as nos sas. S. Exª é 
sem pre um gen tle man no tra to com os seus com pa -
nhe i ros, o que faz com que to dos dis pen se mos o me -
lhor tra ta men to a S. Exª e a seus co le gas de Ban ca da, 
in clu si ve a essa fi gu ra no tá vel do Se na dor Lauro
Cam pos, ao meu pre za do ami go – com quem ain da
há pou co que ri am me in tri gar – Se na dor José Edu -
ardo Du tra e à sua Lí der. Con vi ve mos bem, e o Par la -
men to ga nhou com isso.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje falo por -
que a lei mo ral que há em mim não per mi te que eu me 
si len cie. Estou há vá ri os dias per ple xo, nes se mo -
men to cru ci al da exis tên cia do Par la men to, nes se
mo men to de uma das mais im por tan tes ele i ções que
o País co nhe ce – tal vez tão im por tan te quan to a ele i -
ção do Pre si den te da Re pú bli ca –: a dos Pre si den tes
do Con gres so Na ci o nal e da Câ ma ra dos De pu ta dos.

A me nos de vin te e qua tro ho ras do ple i to, o meu 
si lên cio e o de meus com pa nhe i ros in co mo da-me
mu i to. De ve ría mos es tar aqui, como pro pôs em duas
oca siões o com pa nhe i ro Edu ar do Su plicy, ou vin do e
de ba ten do com os can di da tos à Pre si dên cia do Se -
na do o seu pro gra ma, a sua co lo ca ção di an te dos ou -
tros Po de res, o seu po si ci o na men to di an te das re la -
ções in ter na ci o na is que se es tão ma ni fes tan do, in clu -
si ve por meio da vaca lou ca. As tan tas e im por tan tes
ma ni fes ta ções des te mun do glo ba li za do têm aqui, no
Se na do Fe de ral, um dos ei xos fun da men ta is para a
ori en ta ção da po pu la ção.

Gos ta ria, re al men te, que o am bi en te fos se ou -
tro. Gos ta ria que os te les pec ta do res des te Bra sil afo -
ra não fi cas sem per ple xos di an te do nos so si lên cio.
Que si lên cio é este? Será que fi ca mos to dos ve lhos
de uma hora para ou tra? Per de mos a ca pa ci da de de
es cu tar e de re a gir? Per de mos a ca pa ci da de de nos
in fla mar, que se te ria con cen tra do ape nas na fi gu ra
do Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães? Alguns
acham que há um cer to exa ge ro nas suas ati tu des,
mas, pelo me nos, há de se re co nhe cer essa von ta de,
essa lei mo ral que exis te den tro de nós, que nos in -
cen de ia al gu mas ve zes. Por tan to, de ve mos com pre -
en der os ex ces sos para re a fir mar, aben ço ar e com -
par ti lhar des se im pul so éti co, des se im pul so de mo ra -
li za ção.

O que me traz aqui, hoje, é essa in so pi tá vel von -
ta de de fa zer, pelo me nos, uma ca tar se, por que não
agüen to mais esse si lên cio, esse ter gi ver sar, es sas
con ver si nhas, es ses dis cur sos em tor no de nada. Pa -
re ce que não es ta mos es cu tan do o som do ven da val
que se apro xi ma. Pa re ce que não vai acon te cer, tam -
bém, ama nhã, ab so lu ta men te nada. 

O day af ter vem aí. Ama nhã, va mos co me çar a
to mar cons ciên cia do que re al men te fi ze mos, co me -
te mos e pra ti ca mos.

O ape lo fe i to pelo Se na dor Edu ar do Su plicy de
que, pelo me nos, par lás se mos, par la men tás se mos,
fa lás se mos al gu ma co i sa. Só há co chi chos, con ci liá -
bu los se cre tos, ti ti ti. Isso não é dig no do Se na do Fe -
de ral!

À fal ta de algo me lhor para fa zer, in ca paz de mo -
ver o mun do e de mu dar as de ci sões me dro sas, co -
var des, in de ci sas – e o povo está ven do esse vale das 
in de ci sões, do si lên cio em que nos en con tra mos –,
es tou aqui, de cer ta for ma, à es pe ra de um mi la gre.
Con tu do, não que ria es pe rar em si lên cio, mas, pelo
me nos, re zan do, para que o mi la gre vi es se nos sal -
var, ou es ta mos per di dos de fi ni ti va men te? 

Os ins tru men tos usa dos nes sas de ci sões mos -
tram a im por tân cia de las. Não é à toa que o Par ti do do 
Pre si den te da Re pú bli ca ou um de seus ali a dos com -
pra al guns de pu ta dos, de ma ne i ra ine gá vel, des ca ra -
da – isso, por aca so, foi gra va da tam bém. Mas cri me é 
a gra va ção ou a con ti nu i da de da que les pro ces sos?
Cer ta vez ouvi Sua Exce lên cia, o Pre si den te da Re -
pú bli ca, di zer: ”Não re cor re mos mais a es sas me di -
das pou co as sép ti cas, su jas, en tre o Exe cu ti vo e Le -
gis la ti vo“. Eu es cu tei isso três ve zes, com pa la vras e
si nô ni mos mu i to ele gan tes e di fe ren tes. Mas será que 
mu dou al gu ma co i sa ou será que se agra vou a si tu a -
ção, di an te de um con jun tu ra eco nô mi ca-financeira
in ter na ci o nal que se tor na cada dia, cla ra men te, mais
gra ve?

Che guei a esta Casa e, en tre ou tras co i sas, não
gos ta ria de de i xar de re gis trar que ob ser vei mu i to a
con du ta do Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães.
Pe guem os dis cur sos que fiz e, em al guns de les, há
crí ti ca di ri gi da a S. Exª bas tan te acer ba; mas te nho
que fa zer jus ti ça, e já dis se mu i tas ve zes e re pi to que
S. Exª, o Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, tem
agi do aqui, nes te Se na do, mais ou me nos como o tre -
i na dor do time. S. Exª quer ver o time acer tar, que ver
o time ser apla u di do, quer ver o time me lho rar.

Te nho que re co nhe cer, e re co nhe ço há mu i to
tempo, que a pre o cu pa ção de S. Exª, ao di ri gir os
nos sos tra ba lhos, foi tal vez como os exa ge ros a que
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S. Exª se per mi tiu há al guns dias, o exa ge ro de quem
quer sal var, de quem quer afas tar e exor ci zar a ca tás -
tro fe.

Entre os can di da tos que até ago ra se apre sen -
ta ram, po de ría mos até ter aber to mão da can di da tu ra
do mo de lar com pa nhe i ro Se na dor Jef fer son Pé res,
ho mem de uma com pos tu ra, uma ati tu de, um com -
por ta men to, uma prá ti ca exem pla res. Po de ría mos fa -
zer esse sa cri fí cio tam bém em nome da sal va ção da
Casa, nes te mo men to cru ci al e de ci si vo para o Con -
gres so Na ci o nal e para o País. Con tu do, in fe liz men te,
até ago ra, essa pos si bi li da de se quer sur giu. 

Ten do em vis ta a for ma ção e o es to fo do nos so
com pa nhe i ro Se na dor Jef fer son Pé res, te nho ab so lu -
ta cer te za de que S. Exª abri ria mão, se ria o pri me i ro
a abrir mão – como, aliás, já dis se que isso po de ria
ocor rer. O no bre Se na dor não tem am bi ções in di vi -
du a is, não tem a von ta de do po der que cega al guns,
por tan to, S. Exª po de ria, tran qüi la men te, de i xar de
ser um obs tá cu lo à re a li za ção de uma co a li zão sal va -
do ra. Mas pa re ce que os ou vi dos fi ca ram mou cos e
que as cons ciên ci as – al gu mas de las – não per ce be -
ram o que acon te ce rá ama nhã, a im por tân cia do dia
da ele i ção de nos so Pre si den te.

Re al men te, eu gos ta ria que não hou ves se um
day af ter; gos ta ria que o Pre si den te as su mis se com
tran qüi li da de esta Casa tran qüi la e que não per mi tis -
se a exis tên cia de acer to de con tas, per se gui ção, en -
trin che i ra men to para a ven de ta, que re ce io ve nha a
ocor rer. O po der do Se na do Fe de ral é mu i to ma i or do
que as pes so as pou co aten tas pos sam ima gi nar.

Em um dos mo men tos de crí ti ca a esta Insti tu i -
ção e ao fun ci o na men to dos três Po de res, che guei a
di zer e a pro cu rar de mons trar que o Pre si den te do
Se na do no Bra sil re pre sen ta uma es pé cie de di ta dor
pela me ta de. ”Há uma di ta du ra com par ti lha da“, dis se
eu. E não pedi des cul pas ao Pre si den te Anto nio Car -
los Ma ga lhães. Estou ago ra, na hora da sa í da, di zen -
do que o Se na do e sua Pre si dên cia são tão po de ro -
sos que agem, al gu mas ve zes, como uma es pé cie de
di ta dor que com par ti lha com o ver da de i ro di ta dor – o
Pre si den te da Re pú bli ca Fer nan do Hen ri que Car do -
so – essa di ta du ra dis far ça da e com par ti lha da.

Isso não atin giu o Pre si den te Anto nio Car los
Ma ga lhães ou por não con ter uma ver da de ou por ou -
tro mo ti vo qual quer. No en tan to, es tou re pe tin do o as -
sun to ape nas para mos trar como te nho cons ciên cia
do po der des ta Casa. E este po der, se por aca so não
es ti ver em mãos se re nas, como, por exem plo, as do
Se na dor Jef fer son Pé res, se não es ti ver em mãos
que não de se jam pas sar a lim po as suas frus tra ções

pes so a is e o seu de se jo de vin gan ça in di vi du al, pas -
sa re mos a lim po ou tras co i sas, como as nos sas der -
ro tas in ter nas e os nos sos con fli tos in tes ti nos. Será
um ver da de i ro de sas tre. Gos ta ria mu i to de po der con -
tri bu ir o mí ni mo que fos se para que essa tra gé dia não
acon te ces se.

Des se modo, o de sas tre de de po is de ama nhã
pode ser ma i or ain da e com mu i to mais ví ti mas do
que o de ama nhã. Não que ro ser ca tas tro fis ta, como
cos tu mam al gu mas ve zes afir mar que sou. Por isso
es tou fa zen do essa ca tar se ver bal nes te mo men to.
Gos ta ria mu i to – e da ria para isso boa par te da mi nha
exis tên cia – que a si tu a ção se re sol ves se nes ta Casa, 
que sem pre tre i nou a lha nu ra, a edu ca ção e a mo ri ge -
ra ção. 

O Se na do Fe de ral é cam peão des sas vir tu des.
Sou dos me nos vir tu o sos nes sas ques tões par la men -
ta res.

Quem sabe se nós, ain da, te re mos uma sa í da
hon ro sa? Esta mos sen do ob ser va dos, es ta mos sen -
do co bra dos. O nos so si lên cio é mu i to es tra nho pelo
me nos, con de ná vel, prin ci pal men te num mo men to
em que cons ciên ci as são com pra das e por tas de Par -
ti dos são aber tas à cus ta do vil me tal. Mais uma vez,
es sas re la ções es pú ri as con ti nu am a in qui nar a nos -
sa dig ni da de. Des sa for ma, não po de ria fi car si len ci o -
so, não po de ria fi car ca la do, pelo me nos para tra du zir, 
nes tas pa la vras mal-enjambradas, aqui lo que eu não
po de ria si len ci ar, para não con tra ri ar a lei mo ral que
há em mim. 

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te? 

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) –
Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
La u ro Campos, que ro ape nas, de ma ne i ra mo des ta,
con tri bu ir com o gran de pro fes sor e o gran de Se na dor 
que se cons ti tui a fi gu ra de V. Exª na Casa, di zen do
que essa opres são pre cor di al, que não é en far te, não
é is que mia, eu tam bém a sin to nes te mo men to da
vida par la men tar. Espe ci al men te no Se na do Fe de ral, ela
está di vi di da en tre al guns Se na do res. O pro nun ci amento 
de V. Exª des per ta o sen ti men to de que es ta mos en -
vol vi dos em uma gran de de ci são, bem como nas con -
se qüên ci as que dela ad vi rão. Este é um mo men to de
mais alta res pon sa bi li da de para esta Casa. Não gos -
ta ria de, em mi nha ca mi nha da par la men tar, le var a
ima gem do que pode ser o day af ter da ma ne i ra
como V. Exª de fi ne aqui. Iria ex ter nar al gu mas pa la -
vras ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães após a
sa í da de S. Exa da Pre si dên cia da Casa, quan do já es -
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ti ves se na ”pla ní cie“, como é cos tu me di zer-se no
Con gres so Na ci o nal. To da via, sou be que há uma pos -
si bi li da de real de vi tó ria – e não foi S. Ex.ª quem me
dis se – de um ou tro gru po que não o que se vis lum bra 
na gran de im pren sa. Assim, apro ve i to o pro nun ci a -
men to de V. Exa para dar o meu tes te mu nho do que re -
pre sen tou a fi gu ra do Pre si den te Anto nio Car los Ma -
ga lhães no Se na do Fe de ral. Qu an do, no dia da pos -
se, na pri me i ra se ma na, ti ve mos uma re u nião para
dis cu tir a es co lha do nome do Pre si den te do Se na do
Fe de ral, par ti ci pei – com a con vic ção de quem saía
do mo vi men to es tu dan til, de um mo vi men to po pu lar,
em 1980, e, na que le mo men to, a ima gem do Se na dor 
Anto nio Car los Ma ga lhães se di fe ren ci a va de ma ne i -
ra ra di cal do nos so pro je to po lí ti co – e re pro vei o
nome do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães em re u -
nião do nos so Par ti do. V. Ex.ª con cor dou de cer ta for -
ma com a mi nha opi nião, ex ter nan do o res pe i to da
con vi vên cia. Na que le mo men to, a de ci são da Ban ca -
da, após em ba tes in ter nos, foi a de que o Par ti do dos
Tra ba lha do res não vo ta ria. Esse era o pon to de vis ta
de al guém que não per ten cia ao Par la men to e con vi -
via com uma per so na li da de po lí ti ca. E após es ses
dois anos de tes te mu nho da pre sen ça do Pre si den te
do Se na do, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, se ria 
uma in jus ti ça, um ato de co var dia, não re co nhe cer
que, no exer cí cio da Pre si dên cia do Se na do, o Se na -
dor Antô nio Car los Ma ga lhães ob ser vou o mais alto
res pe i to por to dos os Se na do res, por to dos os Par ti -
dos po lí ti cos. Como já ex ter nei em re u niões nos sas
do PT aqui, não sei, Se na dor La u ro Cam pos, se ou tro
Par la men tar na Pre si dên cia des ta Casa te ria co ra -
gem de en fren tar o Ju di ciá rio, como fez o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães; te ria co ra gem de au to ri -
zar ao Se na do a cas sa ção de um Se na dor da Re pú -
bli ca. Enten do este tes te mu nho como um ato de jus ti -
ça, um ato de res pe i to. Não com pre en do como al -
guns, que àque la épo ca de fen di am a Pre si dên cia do
Se na do pelo Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
hoje o hos ti li zam nos bas ti do res de ma ne i ra tão ra -
nhe ta. S. Exa não mu dou. Não co nhe ço um ato pú bli co 
que o de sa bo ne de dois anos para cá na vida pú bli ca
do País. Se há uma ima gem pe sa da, do pon to de vis ta 
de mo crá ti co, ela é an te ri or a esse seu exer cí cio da
Pre si dên cia do Se na do. Então, o que mu dou foi a ver -
são de al guém que não ace i ta essa pre sen ça po lítica
ago ra como um re co nhe ci men to de jus ti ça. Re pi to: eu
iria fa zer este tes te mu nho após a sa í da de S. Exa da
Pre si dên cia da Casa, mas o faço em fa vor de um
man da to que que ro que ca mi nhe se re na men te. Sou
da que les que en ten dem que po lí ti ca e hon ra são
com pa tí ve is. Não ima gi no po lí ti ca e hon ra como água

e óleo. Sin ce ra men te, es pe ro que o day af ter não
con tri bua para que eu per ca o âni mo e a es pe ran ça
de ser um jo vem Se na dor da Re pú bli ca que acre di ta
em seu País e nes te Se na do Fe de ral. Assu mi, com
tan to en tu si as mo, meu man da to e es pe ro le vá-lo até
o fi nal, hon ran do cada voto que me foi dado, a mi nha
cons ciên cia e a mi nha de ter mi na ção pela éti ca na
vida pú bli ca. Pa ra béns, V. Exª é uma re fe rên cia de
vida, não só da vida pú bli ca, não só da vida edu ca ti va, 
mas uma re fe rên cia de vida que vou le var como lem -
bran ça.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) –
Agra de ço mu i to o apar te de V. Exª. Sei que V. Exª não
po de ria ser uma da que las vo zes si len ci o sas, da que -
las vo zes que fal ta ram aqui nes te ple ná rio até este
mo men to.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Peço a V. Exª
apenas dez se gun dos ape nas para re a fir mar toda a
co e rên cia do Par ti do dos Tra ba lha do res com o Se na -
dor Jef fer son Pé res.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) –
Não po de ria de i xar de ser de ou tra for ma, por que o
re la ci o na mento com V. Exª sig ni fi cou um des ses
gran des en con tros que tive no Se na do Fe de ral. A sua
fi de li da de às idéi as, o seu amor à vida e à pro te ção
dela, e a sua de di ca ção à Me di ci na con ti nu am nes ta
Casa. Como não po de ria de i xar de ser, V. Exª é fiel à
vida, é fiel aos ges tos que pro te gem Eros, que pro te -
gem a vida em to das as suas ma ni fes ta ções, prin ci -
pal men te a vida hu ma na.

Agra de ço mu i to a sua de li ca da in ter ven ção e
faço vo tos para que V. Exª, tão jo vem, con ti nue as sim.
O fato de ape nas con ti nu ar sig ni fi ca rá para to dos nós
uma ale gria e uma hon ra mu i to gran de tê-lo co nhe ci -
do e acom pa nha do em seu ras tro lu mi no so.

Mu i to obri ga do!
Sr. Pre si den te, gos to sem pre de pe dir des cul pas 

e ago ra devo es tar pre ci san do de fa zê-lo, mas acre di -
to que não devo des cul pas, por exem plo, a V. Exª, que
al gu mas ve zes tem fe i to re fe rên ci as à mi nha pes soa,
a fa mi li a res meus in clu si ve, de pú bli co, o que de -
mons tra que, se não cas ti ga rem mu i to V. Exª, se não o 
de for ma rem de ma is por meio de pres sões in su por tá -
ve is, V. Exª con ti nu a rá a ser, para tris te za de seus
opo si to res, um con quis ta dor. V. Exª é um con quis ta -
dor: V. Exª sabe uti li zar a sua in te li gên cia, a sua sim -
pa tia, a sua lha nu ra, mas tam bém sabe uti li zar o ou tro 
lado, para ex pul sar os ven di lhões do tem plo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Nada po de ria ser mais co mo ven te para mim
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do que ou vir a pa la vra do Se na dor La u ro Cam pos e,
ao mes mo tem po, do Se na dor Tião Vi a na.

Um ho mem ex pe ri en te, com uma tra di ção de
vida no tá vel, fi lho de gran de fi gu ra bra si le i ra e, ao
mes mo tem po, um Se na dor que se des ta cou por sua
co e rên cia ide o ló gi ca e dig ni da de na vida pú bli ca. O
Se na dor La u ro Cam pos é um exem plo para to dos
nós. Pode até pa re cer mais ido so do que eu, mas é
mais jo vem. 

Entre tan to, em todo o pe río do em que es te ve
aqui, em ne nhum dia des cum priu os seus de ve res,
em ne nhum dia de i xou de hon rar o man da to que o
povo de Bra sí lia lhe con fe riu. V. Exª, com o seu tes te -
mu nho, se já ha via ga nho, há mu i to tem po, o meu res -
pe i to, ga nha ago ra tam bém o meu co ra ção. De modo
que agra de ço a V. Exª. 

O Se na dor Tião Vi a na, tão jo vem, tão bri lhan te,
aqui só tem mos tra do tra ba lho e se ri e da de, lu tan do
con tra mu i tos abu tres que não res pe i tam se quer a
dig ni da de do seu Esta do.

Qu e ro, nes ta hora, con gra tu lar-me com V. Exª.
So mos de Par ti dos di fe ren tes, ge ral men te es ta mos
em cam pos opos tos, mas V. Exª ain da tem mu i tos ca -
mi nhos na vida a per cor rer, e de se jo que V. Exª os
per cor ra com o êxi to que tem ob ti do no Se na do da
Re pú bli ca.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, per mi ta V. Exª
que eu lhe di ri ja a pa la vra nes te mo men to para di zer
do pen sa men to que te nho, da aná li se que faço do
man da to exer ci do por V. Exª.

Hoje é pra ti ca men te o dia der ra de i ro do exer cí -
cio do seu man da to, e me sin to na obri ga ção de fa zer
esse re gis tro. Alguns po de rão di zer: ”Mas o Se na dor
Fo ga ça não pode elo gi ar o Pre si den te Anto nio Car los
por que o seu Lí der, Pre si den te do seu Par ti do, é can -
di da to à Pre si dên cia do Se na do e há um li tí gio, um
con fron to.“ Mu i to bem, isso é ver da de. Mas, por ou tro
lado, tam bém se ria uma enor me in jus ti ça se, por ca u -
sa dis so, se pela exis tên cia des sa ad ver si da de, eu
de i xas se de re gis trar o que pen so. Por tan to, sou da -
que las pes so as que en ten dem que quan do há uma
ver da de que se apre sen ta e se ex pres sa de ma ne i ra
in ven cí vel não há pres são ex ter na que pos sa al te rar o 
con ce i to que dela faço. Se é um pre ju í zo ou se é um
fa vor para ter ce i ros, isso não me in te res sa; o que in te -

res sa é que te nho o de ver de aqui re gis trar o meu
pen sa men to.

E o meu pen sa men to, Pre si den te, é que V. Exª
deu aqui uma de mons tra ção, ao lon go des ses anos,
de que re al men te é pos sí vel exer cer a Pre si dên cia do
Se na do ga ran tin do à Opo si ção o di re i to de fa zer opo -
si ção e, ao mes mo tem po, ga ran tin do ao Go ver no o
di re i to de vi a bi li zar-se como go ver no e, por tan to, vi a -
bi li zar os seus pro je tos. Re sol vi fa lar por que fui tes te -
mu nha, na úl ti ma ses são do Con gres so Na ci o nal, do
mo men to em que Lí de res na ci o na is como Alo i zio
Mer ca dan te, José Ge no í no, Miro Te i xe i ra e tan tos ou -
tros ilus tres re pre sen tan tes da Opo si ção a V. Exª se
di ri gi ram com res pe i to e ad mi ra ção. Há pou co, ou vi -
mos as pa la vras dos Se na do res Tião Vi a na e La u ro
Cam pos.

Nes te País que já vi veu sob um re gi me au to ri tá -
rio, nes te País que al guns fa zem uma dis tin ção de
épo cas e que até, de al gu ma for ma, co lo cam a fi gu ra
de V. Exª nes se ou tro pe río do au to ri tá rio vi vi do no
Bra sil. O que pos so di zer é que se as me di das pro vi -
só ri as, por exem plo, con ti nu a rem a ser edi ta das e re -
e di ta das nes te País, se con ti nu a rem a ser abun dan -
tes como o são, de for ma to tal men te des co nhe ci da
pelo Con gres so, que não as exa mi na, não as de ba te,
não as emen da, não as ana li sa; o Con gres so, num
de ter mi na do mo men to, sem co nhe ci men to de ca u sa,
sem co nhe ci men to dos Se na do res, sem co nhe ci -
men to dos De pu ta dos, sem ava li a ção téc ni ca ou po lí -
ti ca, ape nas vota a me di da pro vi só ria de uma ma ne i ra 
ab so lu ta men te abrup ta e às ve zes até sem ne nhu ma
pro fun di da de. Se isso con ti nu ar, se as me di das pro vi -
só ri as con ti nu a rem como são, Sr. Pre si den te, po -
de-se res pon sa bi li zar qual quer ci da dão do País, qual -
quer mem bro do Con gres so, me nos V. Exª, que foi di -
li gen te, ope ro so, com pro me ti do e in que bran tá vel na
de ter mi na ção de mu dar o re gi me de me di das pro vi -
só ri as no País. 

Di ga-se, a bem da ver da de: V. Exª ar ros tou di fi -
cul da des, en fren tou pro ble mas e con se guiu ven cer
uma maré ne ga ti va que não ace i ta mu dan ças na me -
di da pro vi só ria. Não faço acu sa ções a nin guém. Mas
a ver da de é que des de 1988, quan do foi pro mul ga da
a nova Cons ti tu i ção, há mo vi men tos su ces si vos para
se mo di fi car esse ins ti tu to da me di da pro vi só ria. Hou -
ve ini ci a ti vas no pe río do do Go ver no Sar ney, hou ve
ini ci a ti vas no pe río do do Go ver no Col lor, do Go ver no
Ita mar Fran co e ago ra no Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so. Ne nhum Pre si den te de Con gres so ti -
nha se quer con se gui do fa zer essa emen da cons ti tu -
ci o nal sair das Co mis sões; V. Exª con se guiu fa zer
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com que essa emen da cons ti tu ci o nal fos se apro va da
no Se na do e na Câ ma ra dos De pu ta dos. De po is, a re -
fe ri da emen da re tor nou a esta Casa para uma se gun -
da re vi são e ago ra está no va men te na Câ ma ra dos
De pu ta dos para ser vo ta da. Tal vez, só por uma ques -
tão de data, só por uma ques tão de dias, V. Exª não
sa i rá da Pre si dên cia com essa emen da cons ti tu ci o nal 
apro va da. Mas, se em al gum lu gar do mun do hou ver
um ga lar dão para quem sus ten tou isso com fir me za e
con vic ção, esse ga lar dão é de V. Exª. Se as me di das
pro vi só ri as fo rem li mi ta das no Bra sil, esse mé ri to é de 
V. Exª .

Sr. Pre si den te, in gres sei na Câ ma ra dos De pu -
ta dos em 1982, quan do fui in di ca do Sub-Relator do
Pro je to do Có di go Ci vil. Aqui, du ran te 10, 15 anos es -
ti ve como Re la tor do Pro je to do Có di go Ci vil, até que
sur giu V. Exª na Pre si dên cia e de ci diu le var a cabo a
tra mi ta ção do Pro je to do Có di go Ci vil. O Có di go Ci vil
fora vo ta do no Con gres so Na ci o nal ape nas em 1916.
De po is, o Pre si den te Jâ nio Qu a dros ini ci ou uma re -
for ma do pro je to. Caiu Jâ nio Qu a dros; veio João Gou -
lart. Hou ve a cri se ins ti tu ci o nal; veio o Go ver no mi li tar. 
Vi e ram os go ver nos su ces si vos, de mo crá ti cos. Pas -
sa ram-se, de 1961 a 2001, 40 anos, Sr. Pre si den te.
Pois, nes ses 40 anos, quem teve a de ter mi na ção de
re sol ver o pro ble ma, no me ar os re la to res, to car para
fren te e dar con se qüên cia efe ti va a esse tra ba lho foi
V. Exª. Se o Có di go Ci vil está pro mul ga do e em vi gor,
ge ran do be ne fí ci os e di re i tos para ci da dãos me no res
de ida de, mu lhe res, ho mens, cri an ças, que ti nham
um Có di go Ci vil de fa sa do e qua se in te i ra men te ina pli -
cá vel, tudo isso se deve, cla ro, ao tra ba lho téc ni co e
par la men tar dos Srs. Par la men ta res, que con tri bu í -
ram no ta vel men te, mas, sem uma von ta de po lí ti ca
po de ro sa, fér rea, de ter mi na da, não se che ga ria a
uma con clu são. 

A his tó ria pas sa, a vida pas sa. E às ve zes de i -
xa-se de fa zer re gis tro de que há ele men tos não ro ti -
ne i ros da vida que não es tão em bu ti dos na tu ral men te 
na su ces são dos acon te ci men tos. Há co i sas que só
se re a li zam quan do a von ta de hu ma na emer ge lím pi -
da, de ci di da, em fa vor de uma ca u sa, e esse é o po -
der do ho mem de mu dar o cur so da his tó ria. Por tan to,
faço este re gis tro: o Có di go Ci vil está, sob nova for -
ma, ge ran do be ne fí ci os, di re i tos e pro te ção so ci al a
mi lha res de mu lhe res aban do na das e des pro te gi das
e a cri an ças sem tu te la. Isso gra ças, evi den te men te, à 
de ter mi na ção de V. Exª.

Qu an do no Con gres so Na ci o nal se ten tou al te -
rar a imu ni da de par la men tar? Estou aqui há qua se 20 
anos e não me lem bro dis so. V. Exª to mou a ini ci a ti va

de apo i ar a emen da cons ti tu ci o nal que al te ra o re gi -
me da imu ni da de par la men tar sim ples men te para di -
zer que prá ti ca de cri me co mum não é ob je to de imu -
ni da de par la men tar. V. Exª, com a ca pa ci da de de co -
man do que pos sui, es ti mu lou, in du ziu e em pur rou
para apro var mos no Se na do essa ma té ria, que hoje
está na Câ ma ra, pen den te de vo ta ção. Acu sem qual -
quer um, me nos V. Exª de que isso não ocor reu, ou
seja, de que a imu ni da de par la men tar não foi mo der -
ni za da, re for ma da como de ve ria ser. 

Eu po de ria dis cor rer so bre um ro sá rio de exem -
plos, to dos eles sem pre nes sa mes ma di re ção. Não
fa rei isso, pois se ria evi den te men te mu i to exa us ti vo.
Mas uso es ses exem plos por que que ro di zer que
apren di a ter e ad qui ri um gran de res pe i to pelo tra ba -
lho de V. Exª, e ao fi nal de seu man da to não po de ria
de i xar de re gis trar isso, jus ta men te pelo fato de V. Exª
não per ten cer ao meu Par ti do. É jus ta men te o fato de
po der mos ter di ver gên ci as no cam po po lí ti co ou par ti -
dá rio que me dá o di re i to de fa zer este re gis tro e di zer
que eu gos ta ria que um Pre si den te de Se na do fos se
as sim: sem pre ca paz de ga ran tir ao Go ver no o di re i to
de ser Go ver no, de vi a bi li zar-se como Go ver no, mas
ga ran tir à Opo si ção o mais ple no e am plo di re i to de
exer cer to tal men te a sua con di ção in trín se ca de Opo -
si ção.

Aí é que está a ex pli ca ção para as re fe rên ci as
fe i tas a V. Exª por ho mens como La u ro Cam pos ou
Tião Vi a na. Não por que V. Exª os te nha be ne fi ci a do
nas idéi as po lí ti cas que de fen dem, por que não são as 
mes mas de V. Exª. O que V. Exª fez, pa ra fra se an do
Vol ta i re, foi ga ran tir a eles o di re i to de dis cor da rem de
V. Exª, ga ran tin do em ple ni tu de, na mais lon ga ex ten -
são que esse di re i to pos sa ter. Só isso jus ti fi ca o man -
da to de Pre si den te do Se na do. Tudo isso foi pú bli co e
aber to. Mas não pos so de i xar de di zer que vi, re gis trei 
e acom pa nhei V. Exª na con du ta in ter na da Casa. Si -
tu a ções e mo men tos que não eram ma té ria de jor nal
não se ri am pu bli ca dos por que po de ri am, even tu al -
men te, ser me ras ques tões ad mi nis tra ti vas. Po rém, a
mão de V. Exª, dura e im pla cá vel no cum pri men to da
lei, mu i tas ve zes, foi usa da com a for ça ne ces sá ria
para evi tar ou até res trin gir a ação de pes so as. Dis so
tal vez, em mu i tos ca sos, não te nha ha vi do re gis tro
ex ter no, ou até se jam si tu a ções pe que nas, ad mi nis -
tra ti vas, de pou ca ex ten são, mas que, no dia-a-dia,
de mons tram um ca rá ter fer re a men te ape ga do a uma
cer ta ri gi dez de com por ta men to que, con fes so, pro -
du ziu em mim uma gran de ad mi ra ção pelo com por ta -
men to de V. Exª. Nes se sen ti do, faço o re gis tro fi nal:
quem é Opo si ção sen tiu-se no di re i to ple no de exer -
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cer essa con di ção; quem foi e é Si tu a ção tam bém não 
pode di zer que V. Exª te nha obs tru í do, di fi cul ta do, in vi -
a bi li za do ou pre ju di ca do.

Ou tro ques ti o na men to que pode ser fe i to é: V. Exª 
sai des sa ca de i ra de i xan do uma gran de re a li za ção?
Tal vez V. Exª não de i xe ne nhu ma obra ma te ri al im por -
tan te, mas de i xa o sa lá rio mí ni mo num pa ta mar mu i to
mais ele va do e um Pro gra ma de Com ba te e Erra di ca -
ção da Po bre za no Bra sil que, até en tão, nun ca ti nha
acon te ci do.

Cre io que de um po lí ti co de ve-se per gun tar isso: 
qual a gran de obra que re a li zou? Qual o gran de mo vi -
men to que abra çou? Qual o gran de em pe nho que fez
em tor no de uma gran de ca u sa? É isso que se deve
per gun tar de um po lí ti co, e quem per gun tar isso de
V. Exª terá sem pre boas res pos tas.

Obri ga do, Sr. Pre si den te, por ter exer ci do o
man da to da for ma que exer ceu.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Qu e ria agra de cer ao Se na dor José Fo ga ça
as pa la vras que pro fe riu a meu res pe i to. Ge ne ro sas, é 
ver da de, mas che i as de um sen ti men to que lhe é pró -
prio, o de jus ti ça.

Re al men te tra ba lhei, e mu i to do que con se gui
foi gra ças ao apo io que re ce bi do Se na dor José Fo ga -
ça, uma das ma i o res e me lho res fi gu ras do Par la men -
to bra si le i ro. É um ho mem pú bli co no tá vel e que nun -
ca de i xou de aten der aos ape los da Pre si dên cia nas
ques tões mais di fí ce is, para con se guir êxi to nas Co -
mis sões e no Ple ná rio des ta Casa.

Qu an do se ti nha um pro ble ma gra ve para re sol -
ver, não só a Li de ran ça como a Pre si dên cia pro cu ra -
vam sem pre ou vir V. Exª. E a sua voz nor te ou mu i to da 
mi nha atu a ção nes ta Casa.

Não nos co nhe cía mos se quer quan do aqui che -
ga mos; hoje, co nhe ce mo-nos bem. Se não te mos in ti -
mi da de ma i or, te mos a in ti mi da de que de se ja mos: a
do res pe i to mú tuo e, so bre tu do, a da ad mi ra ção que
te nho por V. Exª, que é mu i to gran de.

Agra de ço as suas pa la vras, Se na dor José Fo -
ga ça, e sei que o Se na do e o Rio Gran de do Sul ain da 
te rão mu i to a lu crar com a sua in te li gên cia, com a sua
in te gri da de e com pe tên cia.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ro ber -
to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
está é a úl ti ma ses são de tra ba lho, des te pe río do, pre -

si di da por V. Exª. Ama nhã, de po is da ele i ção da Mesa, 
V. Exª vol ta rá à pla ní cie. Pou cos Pre si den tes do Se na -
do de i xa ram a Mesa com uma apro va ção qua se unâ -
ni me e con sen su al dos seus pa res.

Pes so al men te, apre cio seu com por ta men to
trans pa ren te, emo ti vo, emo ci o nal e aber to. São es -
sas, a meu ju í zo, as qua li da des que fal tam aos ho -
mens pú bli cos. Nada de com por ta men tos si nu o sos,
de opi niões obs cu ras e de fal ta de pre sen ça e ver da -
de em mo men tos im por tan tes da nos sa vida e da vida 
po lí ti ca dos nos sos Par ti dos e de nos so País.

Di ver gên ci as po lí ti cas nós as man te mos, pois
es ta mos em Par ti dos di fe ren tes, em bo ra es tes hoje
qua se que se con fun dam. 

Enquan to o Se na dor José Fo ga ça fa la va, lem -
bra va-me de uma car ta es cri ta por Vic tor Hugo a um
ami go. Ele ini ci a va o tex to la men tan do por tê-la es cri -
ta tão lon ga, por não ter tido tem po de es cre vê-la cur -
ta. Se rei bem mais bre ve que o Se na dor José Fo ga ça.

Jo vem, Se na dor Bel lo Par ga, es cu ta va com
gran de re pe ti ção a pa la vra ”psi co dé li co“. ‘Psi co-’ de
psyché, alma; de los, do orá cu lo que re ve la a ver da -
de; ao que se acres cen ta o su fi xo ‘-ico’, que trans for -
ma o subs tan ti vo em ad je ti vo; daí, ”psi co dé li co“:
aque le que re ve la a sua alma.

Pen so que po de ria des cre vê-lo, nes te mo men -
to, como o Pre si den te ”psi co dé li co“ do Se na do nos úl -
ti mos anos, com as qua li da des já ex pos tas à exa us -
tão pe los Se na do res da Si tu a ção e da Opo si ção. Seja 
bem-vindo à pla ní cie com o re co nhe ci men to do tra ba -
lho fe i to pe los seus pa res.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Mu i to obri ga do Se na dor Ro ber to Re quião.
Sabe V. Exª da ad mi ra ção que te nho pelo seu com -
por ta men to, pela sua cul tu ra e pela sua in te li gên cia.
V. Exª é uma fi gu ra que, por isso mes mo, des ta ca-se
no Se na do. Sem pre mu i to fran co, mu i to aber to, as
suas pa la vras têm ex pres si vo va lor para mim.

Na pla ní cie eu não di ria que es ta re mos, por que
este Se na do não co lo ca nin guém na pla ní cie; to da via, 
no lu gar onde me en con trar, es pe ro es tar sem pre na
com pa nhia de V. Exª para que pos sa de sen vol ver me -
lhor os meus ra ci o cí ni os, ten do sem pre a meu lado a
cul tu ra e a in te li gên cia de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber -
to Arru da.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, tam bém peço li cen ça a V. Exª
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para, nes te úl ti mo dia, per der a ri gi dez com que V. Exª,
nes ses qua tro anos, cum priu o Re gi men to.

Os Se na do res que me an te ce de ram lhe abra ça -
ram, em abra ços so no ros de vo zes que tra du zi am,
mais que emo ções, con vic ções e de mons tra ções de
res pe i to a V. Exª, Esses abra ços to dos me fi ze ram
lem brar que, na pou ca ex pe riên cia que te nho, eu tal -
vez não me lem bre de to dos os abra ços que re ce bi
nos dias em que ini ci ei mi nhas mis sões, mas me re -
cor do dos abra ços que re ce bi nos dias em que as
con clui.

Lem bro-me das pa la vras de V. Exª, sen ta do
nes sa ca de i ra, quan do des ci des ta tri bu na no dia 4 de 
ja ne i ro de 1999. Na que le dia, pe las ra zões que se sa -
bem, eu ha via sido der ro ta do na ele i ção para o Go -
ver no do Dis tri to Fe de ral e, por con se qüên cia des sa
ele i ção e das cir cuns tân ci as, eu de i xa va a Li de ran ça
do Go ver no no Con gres so Na ci o nal. Na que le mo -
men to, V. Exª fez ques tão de di ri gir-me pa la vras que
nun ca mais es que ce rei. Os abra ços da con clu são das 
mis sões que cum pri mos nas nos sas vi das são pa la -
vras que mar cam mu i to mais.

Já dis se ram aqui que V. Exª, como Pre si den te
do Con gres so, lega ao País, pela sua luta e de ter mi -
na ção, o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre -
za. Só isso bas ta ria para mar car a ges tão de qual quer 
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal. Já a par tir des te
ano, dez mi lhões de bra si le i ros en tre sete e qua tor ze
anos re ce be rão a bol sa-escola e tudo isso com a me -
ta de dos re cur sos do Fun do de Com ba te e Erra di ca -
ção da Po bre za, que vai ir ri gar to dos os ou tros pro -
gra mas de er ra di ca ção da mi sé ria no Bra sil. Isso bas -
ta ria para mar car, de for ma in de lé vel, a pas sa gem de
V. Exª pela Pre si dên cia do Con gres so Na ci o nal.

Mas ouso di zer que há uma va riá vel, uma ca rac -
te rís ti ca de V. Exª que vai, na his tó ria, re gis trar com
co res ain da mais for tes essa sua tra je tó ria. Tal vez por
es tar des de os anos 50 na vida pú bli ca, por ter exer ci -
do um sem-número de man da tos par la men ta res e
exe cu ti vos, V. Exª sou be com pre en der, como pou cos
sou be ram na his tó ria re pu bli ca na, a re le vân cia des ta
Casa. Algu mas ve zes, mo vi do pela pa i xão exa ge ra -
da men te, V. Exª su bli nhou sem pre o res pe i to que tem
e que to dos te mos de ter pelo pa pel do Con gres so
Na ci o nal.

Dou o meu tes te mu nho. Algu mas ve zes como
Líder, e mes mo sen do um Lí der que tem o pri vi lé gio
de tê-lo como ami go, dis cor da mos. Algu mas ve zes,
V. Exª não aten deu às mi nhas ques tões de or dem.
Algu mas ve zes, V. Exª não co lo cou na pa u ta ma té ri as
que eu en ten dia que de ve ri am ser co lo ca das pela

von ta de da ma i o ria. Che gou a hora de re co nhe cer, Sr. 
Pre si den te, que, mes mo quan do V. Exª dis cor da va
des sas po si ções, V. Exª ti nha duas ca rac te rís ti cas.
Em pri me i ro lu gar, fa zia-o de fren te, de for ma cla ra e
trans pa ren te. Se gun do, V. Exª as sim agia para pre ser -
var o di re i to das mi no ri as.

Esta ses são, tal vez, fi ca rá mar ca da me nos pelo
meu pro nun ci a men to, ou do Se na dor José Fo ga ça ou 
de ou tros emi nen tes Se na do res da base de sus ten ta -
ção do Go ver no; esta ses são fi ca rá mar ca da por
aque les que, vin dos dos par ti dos de Opo si ção, sa -
bem re co nhe cer a gran de za de V. Exª e a cor re ção no
tra to das ma té ri as que aqui tra mi ta ram.

A con vi vên cia su pra par ti dá ria, que V. Exª sou be
con du zir nes ta Casa, tam bém ge rou mo men tos que
fi ze ram com que o Se na do Fe de ral fos se o pólo de
atra ção das aten ções de to dos os que têm es pí ri to
pú bli co e acom pa nham a po lí ti ca na ci o nal. Sr. Pre si -
den te, mes mo nos mo men tos mais du ros, nos mo -
men tos de con fron to e de dis cor dân cia, pela for ma
com que V. Exª im pri me sua atu a ção po lí ti ca, o Con -
gres so Na ci o nal cres ceu. Esse é o meu tes te mu nho.

Sr. Pre si den te, con cluo mi nhas pa la vras, cum -
pri men tan do-o. Hoje, pela ma nhã, V. Exª ina u gu rou o
Inter le gis. E o que isso sig ni fi ca? Tra ta-se do pri me i ro
ato con cre to de trans for ma ção da de mo cra cia re pre -
sen ta ti va para a par ti ci pa ti va. A de mo cra cia bra si le i ra
cres ceu com a pre sen ça de V. Exª na Pre si dên cia
des ta Casa.

Con cluo, Sr. Pre si den te – por que to das as ho -
me na gens jus tas e le gí ti mas lhe fo ram pres ta das –,
com pa la vras que não vêm da ra zão, mas da emo ção.
Re pi to o que já dis se na ses são do Con gres so:
aprendi mu i to com V. Exª e que ro ser para o povo de
Bra sí lia, que me ele geu, o que V. Exª é para o povo
da Ba hia. Esse é o nor te da mi nha vida pú bli ca.

Sr. Pre si den te, per doe-me a ou sa dia de cha mar
mais uma vez pela sua emo ção. Num mo men to como
este, ve jo-o nes te ple ná rio, bem ali atrás das úl ti mas
ca de i ras – por que o es pí ri to pode ser vis to e Drum -
mond dis se que a alma sai em fo to gra fia. Nos mo -
men tos mais im por tan tes da vida pú bli ca de V. Exª,
ele fi ca va ali, de pé. Ele está aqui. V. Exª, com a sua
atu a ção, tem a mes ma gran de za do nos so ines que cí -
vel ami go Luís Edu ar do Ma ga lhães, que está, nes te
mo men to, jun to com V. Exª, abra çan do-o, como sem -
pre fez, nos mo men tos mais im por tan tes da vida dos
dois.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Se na dor José Ro ber to Arru da, o tes te mu nho
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de V. Exª para mim é ex tre ma men te va li o so, me nos
pela ami za de que te mos do que pelo tra ba lho que V. 
Exª re a li za nes ta Casa.

V. Exª, por cir cuns tân ci as po lí ti cas que não quis
decla rar, de i xou a Li de ran ça do Go ver no. Foi bom.
Foi bom para que o Go ver no vis se que pre ci sa va de
V. Exª outra vez como Lí der e que ja ma is te ria um Lí -
der que pu des se atu ar como V. Exª atu ou em fa vor do
Po der Exe cu ti vo. Daí por que a sua re con du ção é fru -
to do seu tra ba lho, da sua in te li gên cia, da sua ope ro -
si da de.

As suas pa la vras me co mo vem sem pre, e hoje
me co mo ve ram pro fun da men te, so bre tu do nes te fi -
nal. Por que eu já dis se e re pi to aqui, ago ra, que a ins -
pi ra ção de to dos os meus atos na vida, de po is de 21
de abril de 1998, é o meu fi lho, é o Luís Edu ar do. O
êxi to que tive aqui devo mu i to aos con se lhos que ele
me dava, e V. Exª to cou re al men te no pon to que é
mais sen sí vel à mi nha alma, que é a me mó ria do Luís.

Qu e ro agra de cer-lhe pe las suas pa la vras e di -
zer que V. Exª é um vi to ri o so. O Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so deve mu i to ao tra ba lho de V. Exª.
Ele, em con ver sa co mi go, mu i tas ve zes, tem dito isso
ago ra. To da via, por mais que diga, não diz tan to o
quan to V. Exª fez de tra ba lho efi ci en te e, so bre tu do,
ca va lhe i ro com os seus Co le gas, mes mo os da Opo -
si ção.

Te mos que con vi ver com to dos e a úni ca exi gên -
cia que de ve mos fa zer para a con vi vên cia é a pre sen -
ça da mo ra li da de. O Se na do tem que dar um exem plo
ao Bra sil de que a mo ra li da de é a li nha de con du ção
do seu des ti no. Por isso é que agra de ço as pa la vras
de V. Exª. Te nho cer te za de que, qual quer que seja o
re sul ta do, es ta rei ali bem per to do meu que ri do Co le -
ga Pa u lo Sou to, não só ou vin do como tam bém ver be -
ran do sem pre con tra os atos, in jus tos ou imo ra is, que
se jam pra ti ca dos por quem quer que seja.

Nin guém nes te País vai cres cer mais aban do -
nan do a éti ca e a mo ra li da de. A éti ca e a mo ra li da de
le vam o in di ví duo às al tu ras. Ao con trá rio, por mais
que se pa re ça vi tó ria, os que não são éti cos e que não 
são de boa mo ra li da de des cem a cada dia e se apro -
fun dam na lama da cor rup ção, que não ele va nin -
guém. É di fí cil sair. E os que aju dam nis so tam bém
vão fi car mar ca dos, não por nós, mas na sua cons -
ciên cia. Os que vo ta rem er ra do, vão vo tar com pro ble -
ma na cons ciên cia. Qu an do che ga rem ao lar, na hora
de di ze rem aos fi lhos como vo ta ram e por que vo ta -
ram, te rão a mal di ção. Daí por que agra de ço as pa la -
vras de V. Exª de todo co ra ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do
Melo.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu não pre ci sa va
di zer nada no dia de hoje. O que eu gos ta ria de di zer,
te nho dito ao lon go des ses qua tro anos. Du ran te esse 
pe río do fui seu Vi ce-Presidente. Como dis se on tem,
não me de i xei ata car pela sín dro me pre si den ci al que
às ve zes aco me te os Vi ce-Presidentes. Sem pre sou -
be ou pro cu rei dis tin guir bem qual era o meu pa pel.
Per ten cen do a Par ti dos di fe ren tes, sem pre en ten di
que as po si ções de na tu re za po lí ti co-partidárias eu
de ve ria dis cu tir no meu Par ti do, e nas ques tões que
dis ses sem res pe i to ao co man do do Se na do Fe de ral,
eu de ve ria ou vir a pa la vra da que le que foi es co lhi do
pe los meus Pa res para co man dá-lo. Assim agi. E, du -
ran te es ses qua tro anos, apren di com V. Exª. Apren di
mais do que es pe ra va apren der, não ape nas a re a li -
zar a ta re fa que nos in cum be, mas eu, que o co nhe cia 
de uma cer ta dis tân cia, fui, aos pou cos, pas so a pas -
so, apro xi man do-me de um ho mem cer ca do de con -
tro vér si as, ama do por uns, odi a do por ou tros, mas um 
ho mem de quem se pode di zer tudo, me nos que não
seja uma das fi gu ras mais emi nen tes da po lí ti ca des te 
País.

Para mim, Pre si den te Anto nio Car los, foi um pri -
vi lé gio tra ba lhar ao seu lado. Fo ram opor tu ni da des
que se se gui ram, des de as sis tir ao des ve lo com que
V. Exª se de bru ça va so bre os pro ble mas gran des e
pe que nos do dia-a-dia do Con gres so Na ci o nal e tes -
te mu nhá-los até nos mo men tos da su pre ma emo ção,
quan do, ao seu lado, par ti lhei do seu so fri men to, num
cor re dor de hos pi tal, tes te mu nha do seu olhar tris te,
ven do su cum bir não ape nas o fi lho, não ape nas al -
guém de po si tá rio da sua ter nu ra, do seu ca ri nho e do
seu amor, mas ven do su cum bir mu i tos dos so nhos
que o co lo ca ram tão ere to e tão de pé ao lon go da
vida e até àque la hora.

Não pos so omi tir, nes ta opor tu ni da de, uma ex -
pres são que V. Exª teve, sim ples, sin ge la, num da que -
les mo men tos emo ci o na is que o País vi veu após a
mor te de Luís Edu ar do, quan do to dos nos en con trá -
va mos em Sal va dor, na ina u gu ra ção do mo nu men to
que o povo ba i a no er gueu em sua me mó ria. V. Exª
sin te ti zou, com pa la vras de rara fe li ci da de, o que de
fato sen tia. V. Exª dis se: ”Sou um ho mem fe liz den tro
do meu so fri men to“. Na re a li da de, nun ca vi al guém
po der se cer car de for ça, de ca ri nho, de ca lor, de tan -
ta ter nu ra, de tan ta emo ção, de tan ta sa u da de e
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trans for mar o so fri men to que o aba tia em tro féu. Era
como se o País in te i ro lhe dis ses se que, por cur ta que 
fos se a vida de Luís Edu ar do, ela ha via re pre sen ta do
tan to para o País que este de se ja va agra de cer-lhe por 
ha ver ofe re ci do ao Bra sil a fi gu ra, o tra ba lho e a con -
tri bu i ção de seu fi lho. E tal con tri bu i ção ele não ti rou
do ar, do es pa ço, deve tê-la re ce bi do, na ca pa ci da de
que re ve lou de ser vir o Bra sil, ti jo lo por ti jo lo, ao lon go
da vida, des de os pri me i ros mo men tos, quan do bal -
bu ci ou as pri me i ras pa la vras, quan do deu os pri me i -
ros pas sos, quan do tro pe çou nas pri me i ras ca de i ras,
ele deve ter co me ça do a apren der na mão se gu ra em
que se apo i a va; ele deve ter co me ça do a apren der
com o pai a for ma de es co lher o seu iti ne rá rio. Por tan -
to, se hoje o País apla u de a me mó ria, a pre sen ça de
Luís Edu ar do, o País re co nhe ce o vul to que ele foi,
nas ceu da ins pi ra ção que teve e das li ções que re ce -
beu do pai que a vida lhe re ser vou.

Afo ra isso, de se jo di zer-lhe, Pre si den te Anto nio
Car los, que uma das me lho res co i sas que levo des -
ses qua tro anos, não é o con jun to de li ções e de ex pe -
riên ci as de tra ba lho, mas o fato de que pen so que
pos so di zer que nes se pe río do con quis tei um ami go
va li o so cuja ami za de de se jo pre ser var, cuja fi gu ra de -
se jo ho me na ge ar, cujo pa pel de se jo re co nhe cer e
pro cla mar, e a quem eu devo pu bli ca men te agra de -
cer, pela for ma como, na sua ca mi nha da e na sua tra -
je tó ria, sou be ter ao seu lado al guém que foi des co -
brin do nele as vir tu des, os ta len tos e os de fe i tos que
fa zem par te da bi o gra fia de um ho mem, de um ser
com ple xo, como com ple xas sem pre fo ram to das as
per so na li da des im por tan tes na his tó ria da hu ma ni -
da de.

Eu tam bém não pos so es con der de V. Exª que
nes ses qua tro anos, nos mo men tos em que a sua ân -
sia de de fen der os seus pon tos de vis ta e suas po si -
ções me fa zi am su bir a essa ca de i ra e ad mi nis trar o
ce ná rio que se cri a va, não pos so de i xar de re gis trar
que, mu i tas ve zes, isso me deu bas tan te tra ba lho. Mas
isso fez par te do apren di za do, que hoje agra de ço.

Qu e ro, por tan to, que este mo men to seja de re -
co nhe ci men to, e uma de cla ra ção de que o meu pa pel
nes ses qua tro anos, Pre si den te, foi o de pro cu rar
inter pre tar suas di re tri zes e, cada vez que me cou -
bes se re pre sen tá-lo, subs ti tuí-lo em al gum lu gar, eu
pro cu rava bus car ins pi ra ção no seu exem plo e, à mi -
nha ma ne i ra, pro cu ra va fa zer as co i sas da for ma mais 
pró xi ma da que la que eu sa bia que V. Exª fa ria na que -
le mo men to.

Pro cu rei ser um co la bo ra dor mo des to, dis cre to,
uma pes soa que du ran te qua tro anos pro cu rou não

ter mu i ta vi si bi li da de. Pro cu rei ape nas ofe re cer a mi -
nha con tri bu i ção à re a li za ção de um tra ba lho cuja im -
por tân cia eu sa bia qual era.

Ago ra, jun tos es ta mos ter mi nan do. Já lhe agra -
de ci, re no vo meu agra de ci men to, e ape nas vou re pe -
tir uma ex pres são que já usei aqui no Se na do em ou -
tra opor tu ni da de, mas ela nun ca foi tão opor tu na
como hoje.

A pas sa gem de S. Exª pela pre si dên cia do Se -
na do e do Con gres so ter mi na. A par tir de ama nhã,
cada mi nu to, cada se gun do que pas sar, vai per mi tir
que uma nova pers pec ti va de his tó ria se crie. Per ce -
be mos que o Con gres so Na ci o nal não será o mes mo
de po is que Anto nio Car los Ma ga lhães exer ceu sua
Pre si dên cia. O Con gres so Na ci o nal é um pa tri mô nio
de to dos nós, é o fi a dor da li ber da de do nos so povo.
Com as suas vir tu des e os seus de fe i tos, é a ga ran tia
que te mos de que as li ber da des, no pas sa do su pri mi -
das, pe ne tram a casa de cada um, com seu di re i to ao
gri to, com seu di re i to à pa la vra li vre, com suas tri bu -
nas aber tas. O Con gres so é a Casa por meio da qual
o povo bra si le i ro res pi ra, e gri ta quan do quer gri tar.
Uma ins ti tu i ção como essa pre ci sa ser pro te gi da, sua
ima gem pre ci sa ser res guar da da. A con fi an ça do nos -
so povo nes ta Casa pre ci sa cres cer. Nos so povo pre -
ci sa sa ber que so mos hu ma nos e que te mos os de fe i -
tos de to dos os se res hu ma nos, mas es ta mos cum -
prin do o pa pel de con so li dar a de mo cra cia nes te País. 
A de mo cra cia cus tou mu i to a to dos os bra si le i ros, em
to dos os re can tos do País. E é pre ci so sa ber que, se
al guém tem res pon sa bi li da de com este Con gres so,
como toda a so ci e da de tem, a ma i or de las é nos sa.
Pois V. Exª foi, ao lon go des ses qua tro anos como
Pre si den te do Con gres so, al guém que mos trou com -
ple ta cons ciên cia do pa pel do Con gres so Na ci o nal na 
cons tru ção da de mo cra cia e da li ber da de no Bra sil. 

Por isso re pi to o que dis se aqui uma vez. A his tó -
ria da sua pas sa gem pela Pre si dên cia do Con gres so
ter mi nou. Só sa be mos se uma vida foi boa, quan do
ela ter mi na. Até o úl ti mo mi nu to, al gu ma co i sa que en -
tris te ça, que mar que, que in si ra a tra gé dia na nos sa
vida pode acon te cer. Só quan do ela ter mi na, sa be -
mos se foi boa ou não.

A sua his tó ria à fren te do Con gres so Na ci o nal
ter mi na ama nhã. E eu te nho cer te za, Pre si den te, de
que, quan do um dia se es cre ver a his tó ria dos tem pos 
atu a is do País, tão ri cos, tão trans for ma do res, tão fe -
cun dos, tão che i os de cri a ção, de es pe ran ça e de ino -
va ção, nes se dia é que se sa be rá que a vida des te
Pre si den te do Con gres so, a vida des ta Pre si dên cia
do Con gres so, que se en cer ra ama nhã, para con ti nu -
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ar o Con gres so a ter a sua con tri bu i ção como Se na -
dor da Re pú bli ca, foi uma vida boa, bo ni ta, e da qual
nós Con gres sis tas, nós bra si le i ros po de mos nos or -
gu lhar.

Eu ti nha o de ver de pres tar esse de po i men to a
V. Exª em pre sen ça do meu País.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Se na dor Ge ral do Melo, eu po de ria di zer que
V. Exª fez o seu au to-elogio, por que em tudo que fiz
con tei com seu apo io, com sua co la bo ra ção de ci si va,
com sua in te li gên cia, com sua ma ne i ra dis cre ta de
pro ce der e, so bre tu do, com sua le al da de. Qu an tas e
quan tas ve zes V. Exª me subs ti tu iu, não só aqui como
no es tran ge i ro, com a ca pa ci da de que lhe é pró pria!
De ma ne i ra que o elo gio que V. Exª faz ao seu co le ga
e ami go é tam bém elo gio a V. Exª.

Nós par ti lha mos, prin ci pal men te eu, V. Exª e os
Se na do res Ro nal do Cu nha Lima e Car los Pa tro cí nio,
de uma Mesa que só fez co i sas cer tas, ho nes tas e
dig nas nes te Se na do. E quan tas ve zes ti nha os con -
se lhos de V. Exª! E quan tas ve zes tra ba lha mos jun tos
para que, nes ses qua tro anos, com todo res pe i to, pu -
dés se mos me re cer tam bém o res pe i to de nos sos
con ci da dãos! Digo sem pre, na mi nha Ba hia, onde
sou mu i to que ri do, que que ro ser que ri do e res pe i ta -
do. Mas, se não pu der ser que ri do, que ro ser res pe i -
tado. Ter o res pe i to dos meus con ci da dãos é mais
im por tan te do que ter, até mes mo, o afe to e a es ti ma
de les.

Na Ba hia, te nho as duas co i sas, mas, no Se na -
do, eu tive, pelo me nos, o res pe i to dos ho mens de
bem des ta Casa – en tre es ses, V. Exª.

Não te nho pa la vras para agra de cer. V. Exª me
emo ci o nou bas tan te, re lem bran do fa tos da nos sa
Pre si dên cia e do acon te ci men to que tan to fe riu a mi -
nha vida. Mas sem pre en con trei V. Exª a meu lado
para me dar a mão, para me se gu rar, como en con trei
– a ver da de se diga – toda esta Casa para me sus ten -
tar na que le mo men to di fí cil.

Daí por que V. Exª re ce ba, ago ra sim, os meus
agra de ci men tos por tudo que fez pelo Se na do, co mi -
go, na Mesa Di re to ra des ta Casa. 

Mu i to obri ga do, e cum pra a sua mis são aqui e
no seu Esta do, onde V. Exª foi um gran de Go ver na dor
e que ain da es pe ra mu i to de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ber -
nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM . Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, meu caro Pre -
si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, a gran de di fi cul -
da de para os ora do res que su ce dem aque les que têm 
in te li gên cia e bri lhan tis mo é exa ta men te o que ocor re
co mi go ago ra. É a di fi cul da de de ser re pe ti ti vo, o que
es pe ro não ocor ra, para al guém que tem a ou sa dia
pró pria de quem cul ti va a ami za de. 

To dos os dis cur sos que V. Exª aca ba de ou vir
tal vez con sa grem uma ad mi nis tra ção, mas que ro
cha mar a aten ção para um pon to que tal vez para mu i -
tos te nha pas sa do des per ce bi do na tar de de hoje. Fui
in te gran te de uma or ga ni za ção e dela pre si den te e
não lem bro que al gu ma au to ri da de te nha re ce bi do
da que la en ti da de o que V. Exª re ce beu hoje da Ordem 
dos Advo ga dos do Bra sil. O cu ri o so é que a fes ta do
iní cio de quem toma pos se, mo men to pro pí cio para
os en cô mi os, nem sem pre tem na des pe di da o mes -
mo tom. Por que é cu ri o so? Por que ge ral men te na
des pe di da, o sol está se pon do, e mu i ta gen te imi ta o
abis sí nio, que ati ra pe dra no sol que es tá-se pon do. 

Veja a di fe ren ça de seus co le gas de Se na do. To -
dos, sem ex ce ção, dos que usa ram a tri bu na e dos
que ain da a usa rão, cor tam esta fra se de cima a ba i -
xo. V. Exª não co me te o pe ca do do con tor ci o nis mo po -
lí ti co. O cu ri o so é que, para re ce ber um elo gio da
Ordem dos Advo ga dos, em sen do mé di co, o re ce beu
de um Advo ga do. E o Advo ga do é o ci rur gião plás ti co
do fato, sem ne nhu ma dú vi da. Ele con se gue che gar
aon de quer; apon ta o ca mi nho; in di ca a so lu ção.

V. Exª sai do Se na do – e ago ra falo mais uma
vez a lin gua gem da Me di ci na Le gal, que diz que as
im pres sões di gi ta is são eter nas –, de i xan do na Casa
e lá no Con gres so Na ci o nal as suas im pres sões di gi -
ta is, que não po de rão ser re mo vi das, que i ram ou não.
Elas aí fi ca rão para mar car uma ad mi nis tra ção.

Veja nas mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te, no
mo men to em que V. Exª sai do topo, e vem para a nos -
sa Ban ca da, como é bom que eu não es te ja ou não
te nha es ta do ao seu lado na Mesa, como tan tos. É
que, mu i to de lado, mu i to de per to, mu i to de pró xi mo
não se con se gue ver o ta ma nho da mon ta nha. É pre -
ci so que dela se afas te para se ver o topo. Nós, da qui,
es ta mos ven do o topo da sua ad mi nis tra ção. Por isso
mes mo, sem ne nhu ma ou tra pa la vra para acres cen -
tar, tan tos já fo ram os elo gi os que não que ro re pe -
ti-los, mas eu não gos ta ria de sair des ta tri bu na sem
di zer que a sua ad mi nis tra ção vai ser re co nhe ci da
não ape nas pe los seus ami gos, não ape nas pe los
seus Co le gas de Par ti do, não pe los seus com pa nhe i -
ros de Se na do, mas por uma po pu la ção que está a re -
cla mar por éti ca e por se ri e da de.
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Seja fe liz na vol ta aqui co nos co.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª
que é um dos vul tos ma i o res des ta Casa, que foi o
Re la tor da Cons ti tu in te, V. Exª sem pre se sa li en tou
como ad vo ga do. Na Ordem dos Advo ga dos do Bra -
sil, seu nome está mar ca do de for ma in de lé vel. E
isso V. Exª não es que ce por que con ti nua sen do o ad -
vo ga do das boas ca u sas, prin ci pal men te do Ama zo -
nas. Sua pa i xão pela sua ter ra jun to à sua ca pa ci da de 
de ju ris ta for mam uma per so na li da de de es col. Mais
do que isso, V. Exª é um ho mem mu i to ami go. Te nho
sua ami za de há mu i to tem po. No se na do, a es tre i ta -
mos mais, o que é uma hon ra para mim. Daí por que
suas pa la vras eco a ram mu i to e mu i to mes mo no meu
co ra ção e na mi nha cons ciên cia.

Mu i to obri ga do.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra e, de po is, ao Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ama -
nhã, Pre si den te Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
será seu pri me i ro dia, o dia da li ber da de, o dia da con -
sa gra ção, o dia do amor, o dia da ad mi ra ção ao seu
vul to, à sua di men são, à sua co ra gem cí vi ca, à cla ri -
da de dos seus olhos, à fir me za do seu pas so. Ama -
nhã será o seu pri me i ro dia!

Nes ta hora, per mi ta-me V. Exª o tom da in ti mi da -
de. V. Exª me cha ma de Fran ça, mes mo quan do está
na Mesa, fa lan do ba i xo, e mes mo quan do V. Exª está
na Mesa eu o cha mo de To ni nho. Pois são es sas con -
sa gra ções no mi na is que nos iden ti fi cam como se res
po lí ti cos e hu ma nos di fe ren tes no mes mo pa ta mar.

Con fes so a V. Exª que a mi nha gran de ad mi ra -
ção por V. Exª está na hon ra dez. Quem não é hon ra do 
não tem co ra gem. Quem não pra ti ca hon ra dez não
tem o des te mor que V. Exª. tem. V. Exª. gos ta de vi ver
pe ri go sa men te. Índio é as sim – ín dio da Ba hia, ín dio
de Mi nas –, ín dio gos ta de vi ver pe ri go sa men te.

E a mi nha con vic ção é a de que ama nhã é que
será o seu pri me i ro dia, por que V. Exª vi ve rá mu i to
mais pe ri go sa men te no ple ná rio des ta Casa do que à
Mesa que pre si de a Casa de Rui Bar bo sa.

Qu e ro di zer a V. Exª que so mos mi ne i ros e ba i a -
nos. A mi ne i ri da de e a ba i a ni da de, di zia Gil ber to Fre i -
re, são fun da men ta is para a des ti na ção do Bra sil. É
cla ro que a ba i a ni da de de V. Exª não se ajus ta mu i to à 

cha ma da mi ne i ri da de, mas é ver da de que a nos sa
mi ne i ri da de guar da no ga ti lho a opor tu ni da de para
dis pa rar, para ti rar e as su mir po si ções que só os ba i a -
nos fo ram ca pa zes de as su mir pe ran te a His tó ria. Por
isso mes mo é que mi ne i ros e ba i a nos – e de Ouro
Pre to saiu o Li ber ta dor do Bra sil – sem pre se en ten -
dem, não ape nas pela con fi gu ra ção fí si ca das nos sas 
fron te i ras, mas tam bém pela sua pre sen ça não so -
men te na fron te i ra mi ne i ra com a Ba hia, mas nas 900
ci da des mi ne i ras, nos 18 mi lhões de mi ne i ros, nas
100 ci da des me tró po les que há em Mi nas, to can do
pro fun da men te o co ra ção de Mi nas, por que Mi nas
gos ta dos ho mens de co ra gem.

V. Exª é po lê mi co. Faz da po lê mi ca uma for ma
de vi ver. E V. Exª não sabe vi ver fora dela. Qu an do
não está po le mi zan do, V. Exª não é pro pri a men te nem 
o Anto nio Car los, nem o To ni nho, até por que, em to -
dos os ins tan tes da vida, tal vez até dor min do, po le mi -
za.

V. Exª con se guiu algo fan tás ti co: a gló ria de ser
ba i a no, vi ver den tro da que la Ba hia imen sa, cu jas ci -
da des co nhe ço, em face da mi nha po si ção par ti dá ria
anos atrás. V. Exª é ad mi ra do não ape nas pe los cul to -
res, po e tas, ar tis tas, mas tam bém pelo ba i a no po bre,
lu ta dor, que faz de V. Exª um ca mi nho para a ve ne ra -
ção. Por isso mes mo é que essa apro xi ma ção en tre
nós, em bo ra em es ti lo di fe ren te, é per ma nen te. E che -
guei aqui não por aca so, por que eu ima gi na va que
hoje se ria o pri me i ro ou o co me ço do pri me i ro dia de
V. Exª. Con fes so a V. Exª que não gos ta ria de fa lar de
al guém; gos ta ria de evi tar fa lar no seu me ni no, no seu 
ga ro to, no seu jo vem Luís Edu ar do Ma ga lhães. Um
tor men to! É uma dor! Pior do que a mor te é a dor e a
dor é eter na. Na ver da de, os ho mens pú bli cos de vi am 
de sa pa re cer ins tan ta ne a men te, e Luís Edu ar do de -
sa pa re ceu ins tan ta ne a men te. Esta va eu em Belo Ho -
ri zon te quan do o te le fo ne to cou e al guém dis se: Luís
Edu ar do mor reu. Pe guei o avião e fui di re ta men te
para o ae ro por to, no pres su pos to de que ele não es -
ta va mor to, mas es ta va sa in do para São Pa u lo. Não
en con trei nin guém nos han ga res e fui para o hos pi tal.
E che gan do lá en con trei V. Exª sen ta do, com um len ço
nas mãos. Eu, qua se que de jo e lhos, pe ran te V. Exª,
pe ran te o ami go, ou via-o aten ta men te que di zia: Por
que não eu? Por que logo Luís Edu ar do? E V. Exª
aper ta va as mi nhas mãos. O des ti no es ta va tra ça do.
Mas, na que le mo men to, a gran de za de V. Exª em ul -
tra pas sar a fron te i ra da Ba hia e tor nar-se um nome
na ci o nal, res pe i ta do na ci o nal men te, fez com que a
Ba hia, mais uma vez, des se ao Bra sil um dos ho mens 
mais ilus tres des ta Pá tria. 
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Meu caro Anto nio Car los Ma ga lhães, meu caro
Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, meu
que ri do ami go, To ni nho, sei que já dei al guns mo men -
tos de fe li ci da de a V. Exª. No mo men to em que to ma -
mos de ci sões, to das no sen ti do de re con du zir o Bra sil 
à de mo cra cia, tra ba lha mos jun tos, eu, V. Exª, Pe trô -
nio Por tel la, Mar co Ma ci el, Jor ge Bor nha u sen; to dos
en fren ta mos, com co ra gem e de ter mi na ção, sob a
ins pi ra ção do Pre si den te Ernes to Ge i sel, a ta re fa de
re con du zir este País à de mo cra cia  ele o fez e, por
isso mes mo, é res pe i ta do até hoje.

Qu e ro lhe di zer, por tan to, em nome de 18 mi -
lhões de mi ne i ros – e con fes so a V. Exª que pos so fa -
lar o por quê de Mi nas Ge ra is ter o dom do re co me ço
–, do meu amor, da mi nha pa i xão, da mi nha ad mi ra -
ção, na dis cor dân cia ou na con cor dân cia, pela tra je tó -
ria de vida de V. Exª, do ami go que sem pre foi e é.

Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, eu o ad mi ro há
mu i to tem po. V. Exª me deu uma gran de ale gria no dia
15 de abril de 1975, quan do foi es co lhi do Pre si den te
do nos so Par ti do. Eu es ta va na Ba hia e, apro xi ma da -
men te às 10 ho ras e 15 mi nu tos da ma nhã, tive essa
no tí cia. Fi quei fe liz, por que sa bia que ía mos ter um
bom ti mo ne i ro. V. Exª foi um gran de Pre si den te de
Par ti do. Daí, par tiu para sua Mi nas Ge ra is.

Fico mu i to fe liz que V. Exª te nha lem bra do o
nome do Pre si den te Ernes to Ge i sel, que sem pre foi
nos so ami go e me re ce o nos so res pe i to e o do Bra sil. 

Nós par ti mos para go ver nar os nos sos Esta dos
e V. Exª, com mu i ta com pe tên cia, con quis tou o apo io
dos mi ne i ros. Os mi ne i ros o ad mi ra vam e o ad mi ram,
por que V. Exª tra ba lha por eles in ces san te men te. E,
até exa ge ra da men te mi ne i ro, não pe los mé to dos,
mas pelo amor a Mi nas Ge ra is, V. Exª pres ta gran des
ser vi ços a sua ter ra. V. Exª é ho mem de gran de za e,
todo dia, dá pas sos de gran de za. 

Por sua Mi nas Ge ra is, V. Exª ain da hoje par tiu
para a in di ca ção de um can di da to de sua ter ra. Isso é
ex tre ma men te im por tan te, por que só os gran des são
ca pa zes de ges tos como esse. 

Aqui, no Se na do, V. Exª tam bém tem tra ba lha do
in ten sa men te nas Co mis sões, sem pre pro du zin do
pa re ce res mag ní fi cos.

Qu e ria di zer que mu i to do que te nho fe i to é ins -
pi ra do tam bém em V. Exª, e meu amor à Ba hia é com -
pa rá vel ao seu amor por Mi nas. Daí por que cada vez
nós nos iden ti fi ca mos mais, fa ze mos mais uni dos os
nos sos Esta dos e abo li mos as fron te i ras.

Espe ro sem pre ob ser var em V. Exª, nes te Se na -
do ou onde quer que se en con tre, a sua co ra gem cí vi -
ca e, so bre tu do, o seu bom sen so, pró prio da ter ra
que V. Exª ama.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 

se guin te dis cur so.) – Pre si den te Anto nio Car los Ma -
ga lhães, com esta ses são es ta mos ape nas pros se -
guin do as ho me na gens que se ini ci a ram na ses são
do Con gres so Na ci o nal. Hou ve ali tan tos e tan tos ora -
do res, so bre tu do da Opo si ção, que nós, seus ami gos
mais che ga dos, pre fe ri mos até nem fa lar para que ou -
tros ti ves sem a opor tu ni da de de fa zê-lo.

Hoje, esta ses são se gue ho me na ge an do um
gran de ho mem, uma gran de fi gu ra da vida pú bli ca
bra si le i ra. Lem bro-me de que, quan do V. Exª se can di -
da tou a Pre si den te do Se na do – a pri me i ra vez há
qua tro anos –, hou ve quem pen sas se que o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães de ve ria es pe rar um pou co
mais e não se lan çar a uma dis pu ta na que le mo men -
to. Entre tan to, ao di zer-me isso aque le com pa nhe i ro,
lem brei-me das li ções de Jo a quim Na bu co para quem 
as vi tó ri as que vêm tar de já che gam fri as. V. Exª pre ci -
sa va da que la con quis ta não para se ser vir do man da -
to ele va do de Pre si den te do Se na do Fe de ral, mas
para, com ele, en gran de cer as ins ti tu i ções e o Bra sil
in te i ro. Assim fez V. Exª.

Na Pre si dên cia do Se na do, V. Exª ti nha uma
ca u sa que era a do bem pú bli co, ou seja, do povo. Por
essa ca u sa lu tou e ob te ve re le van tes vi tó ri as. Não
pre ten do dis ser tar so bre elas por que o Se na dor José
Fo ga ça e ou tros com pa nhe i ros já o fi ze ram. Ape nas
digo que a ca u sa foi cum pri da até por tudo quan to dis -
se ao lon go dos qua tro anos – e in clu si ve pelo que
não dis se em be ne fí cio do sos se go na ci o nal.

Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, V. Exª é um 
lí der e tem esse tra ço. O lí der é aque le ser afá vel, so li -
dá rio e pa ci en te. Ele sabe ou vir, mas é fir me quan do
pre ci sa ser. Não co nhe ço gru pos so ci a is, ins ti tu i ções,
Esta dos nem Na ções que te nham ob ti do gran des tri -
un fos sem al guém para li de rá-los com a têm pe ra que
V. Exª sem pre de mons trou.

Ama nhã, V. Exª des ce rá as es ca das des sa Pre -
si dên cia, mas não des ce rá a es ca da da li de ran ça,
por que o lí der que V. Exª sem pre foi con ti nu a rá o mes -
mo. Por mu i to tem po, V. Exª nos tem con du zi do na
vida pú bli ca e nas ações mais im por tan tes que o seu
Par ti do e seus com pa nhe i ros têm to ma do. Por mu i to
tem po ain da esta li de ran ça se exer ce rá.
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Sr. Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, há
cin co mi nu tos, te le fo nou-me o Pre si den te José Sar -
ney, las ti man do que, por ra zões de sa ú de, não ti ves se 
po di do es tar aqui para nos acom pa nhar nes ta ho me -
na gem a V. Exª, mas me pe diu que lhe dis ses se que a
ad mi nis tra ção Anto nio Car los Ma ga lhães foi uma ad -
mi nis tra ção vi to ri o sa. Tudo quan to S. Exª ini ci ou e não 
con clu iu, V. Exª, com gran de za, con clu iu. Tudo quan to 
na ad mi nis tra ção de S. Exª se con clu iu, V. Exª con so li -
dou. E mais: V. Exª am pli ou o que ha via sido fe i to nos
di ver sos cam pos de ação do Par la men to bra si le i ro. 

S. Exª pe de-me ain da di zer-lhe que, ami go de
40 anos, V. Exª é de ten tor do apre ço, da es ti ma e da
ami za de eter nos dele. 

Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, V. Exª é um 
dos sím bo los da gran de za des te po der.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Meu que ri do Se na dor Edi son Lo bão, sou um
ob ser va dor e, na ses são do Con gres so, vi quan to in -
te res se V. Exª de mons tra va em di zer al gu mas pa la -
vras a seu ami go que pre si dia a ses são. V. Exª, ao
lado de sua es po sa, só saiu do mi cro fo ne quan do o
Se na dor Hugo Na po leão fa lou, e V. Exª, pro va vel -
mente, se re ser vou, para hoje dar um de po i men to ao 
seu ami go Pre si den te que está de i xan do esta Pre si -
dên cia.

V. Exª é um ho mem in te li gen te, cul to, pre pa ra do. 
Che gou à po lí ti ca por seus pró pri os pas sos e fez uma
só li da ami za de com o Pre si den te José Sar ney, a
quem V. Exª nes te ins tan te re pre sen ta, tra zen do-me
pa la vras de tan ta afe ti vi da de, pró pri as de uma ami za -
de mi nha com ele de 40 anos. Ao Pre si den te Sar ney,
trans mi ta a mi nha gra ti dão por ter ser vi do com ele no
Go ver no e de ter apren di do com ele a pre si dir esta
Casa.

José Sar ney é um es ta dis ta, mas V. Exª é um
Par la men tar dos mais bri lhan tes des ta Casa. O que
es tou lhe di zen do ago ra te nho lhe dito par ti cu lar men -
te, mas que ria ex ter nar de pú bli co: V. Exª é no de ba te
uma fi gu ra no tá vel; não as sis ti a ne nhum de ba te aqui
em que V. Exª se sa ís se mal, e, des ta po si ção, po de -
mos as sis tir me lhor às ses sões do que das pol tro nas
dos nos sos que ri dos co le gas. Daí por que a sua pa la -
vra para mim tem mu i to va lor, e te nho cer te za de
quan to V. Exª ain da vai fa zer na vida pú bli ca pelo Ma -
ra nhão e pelo Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães)  Con ce do a pa la vra ao no bre Sr. Se na dor Pe -
dro Piva.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)  Sr. Pre si -
den te Anto nio Car los Ma ga lhães, meu ami go Anto nio
Car los Ma ga lhães, pou cas pes so as do Se na do sa -
bem da nos sa ami za de e do tem po em que ela per sis -
te. Co nhe ce mo-nos há qua se 30 anos, e nas ceu da -
que le mo men to uma em pa tia re cí pro ca, que cor re es -
ses anos to dos.

Ja ma is es ti ve mos dis tan ci a dos des ta ami za de.
Mes mo em ou tras fron te i ras, eu em São Pa u lo, V. Exª
na Ba hia, como Pre fe i to, como Go ver na dor, fui al gu -
mas ve zes à Ba hia para vi si tá-lo como ci vil, como seu
ami go. Em ne nhum mo men to, mes mo em trin che i ras
às ve zes di fe ren tes, esta ami za de ar re fe ceu.

Qu e ria di zer, Sr. Pre si den te, que hoje V. Exª co -
lhe aqui nes te ple ná rio os mes mos fru tos que, pela
sua ca pa ci da de, pela sua in te li gên cia, pelo seu es for -
ço pela dig ni fi ca ção des ta Casa, co lheu dos De pu ta -
dos no Con gres so Na ci o nal há al guns dias. Na que la
oca sião, V. Exª foi acla ma do pe los seus com pa nhe i -
ros, pe los seus ami gos e até pe los seus ad ver sá ri os.

V. Exª deu exem plo de como se pre si de o Con -
gres so Na ci o nal, na for ma como ori en tou os mo men -
tos di fí ce is por que pas sou esta Na ção, como se con -
du ziu, ora apo i an do, ora di ver gin do, mas sem pre pen -
san do no bem me lhor, que é o nos so País.

Apren di com V. Exª, Sr. Pre si den te, a de fen der
tam bém o meu Esta do. Sem pre lhe dis se que era seu
dis cí pu lo na de fe sa in tran si gen te do meu Esta do de
São Pa u lo, como V. Exª o era do seu: um leão de fen -
den do seus fi lho tes, sua fê mea, agar ra do à sua ter ra,
ao seu chão, às suas ra í zes, de fen den do o que acha -
va me lhor.

E se gui o seu exem plo. Nos meus em ba tes aqui
nes ta Casa, até às ve zes com o Se na dor Pa u lo Sou -
to, ba ti-me pela in de pen dên cia, pelo que acha va me -
lhor para o meu Esta do. Às ve zes até po dia não ser,
mas apren di com V. Exª.

Te nho pela Ba hia, Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, um ca ri nho es pe ci al. Hoje te nho até in te res -
ses gran des na que le Esta do. Te nho in te res ses ma i o -
res ain da na ami za de dos Par la men ta res, na ami za de 
dos Se na do res que re pre sen tam nes ta Casa o Esta -
do da Ba hia. E te nho tam bém, Pre si den te Anto nio
Car los Ma ga lhães, uma ale gria mu i to gran de, por que
V. Exª é re ce bi do no meu Esta do como se na Ba hia
es ti ves se. Che guei até a brin car com V. Exª. Estou
dan do aqui um tom de ale gria e de fu tu ro, Sr. Pre si -
den te, e não de pas sa do. Va mos pen sar, por que ca -
mi nha mos para fren te. Qu an do V. Exª vai a São Pa u lo, 
é re ce bi do como um Se na dor pa u lis ta. E já lhe dis se:
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se fi zer uma cam pa nha para o Se na do por São Pa u lo, 
que ro an dar um pou co com V. Exª pelo Par que do Ibi -
ra pu e ra para con se guir os vo tos dos ba i a nos, de to -
dos os nor des ti nos que lá es tão, dos qua is nós, pa u -
lis tas, or gu lha mo-nos.

Qu e ria re pe tir, Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, o que Fer nan do Pes soa di zia: ”Na ve gar é pre -
ci so; vi ver não é pre ci so.“ V. Exª na ve gou no li mi te de
suas for ças. Lu tou por elas. Na ve gou até o li mi te da
sua sa ú de. Na ve gou no li mi te de tudo o que pôde fa -
zer por este País.

Te nho or gu lho de ser seu ami go  ami za de que
se con so li dou ain da mais nes te ple ná rio. Mes mo que
pos sa mos di ver gir, te nho or gu lho da sua ami za de,
com a qual de se jo con tar sem pre aqui, na Ba hia ou
em São Pa u lo, em qual quer lu gar, até o fim de nos sos
dias, Se na dor.

Seja fe liz, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Se na dor Pe dro Piva, V. Exª é uma una ni mi -
dade nes ta Casa. Nin guém tal vez te nha essa una ni -
mi da de, pela ma ne i ra ca va lhe i ra e ele gan te com que 
V. Exª trata os co le gas e pela von ta de  que V. Exª tra -
du ziu mu i to bem e que tem sido mu i to útil ao seu
Esta do  de de fen der São Pa u lo.

Assim como de fen do a Ba hia, V. Exª de fen de
São Pa u lo. Assim como os ba i a nos que vi vem em São 
Pa u lo ado ram São Pa u lo, os pa u lis tas ago ra es tão in -
va din do a Ba hia. De modo que, a cada dia, a nos sa
ami za de se con so li da. Co nhe ce mo-nos há mais ou
me nos 30 anos. Daí para cá, nun ca ti ve mos di ver gên -
ci as pes so a is.

Eu que ria agra de cer a V. Exª pe las pa la vras
carinho sas, afe tu o sas, que são fru to mu i to de sua
ge ne ro si da de. Aqui nes te ple ná rio, to dos sa bem que 
V. Exª, en tre nós, tal vez seja o mais ge ne ro so. E isso
lhe faz não ape nas um ci da dão de São Pa u lo, mas um 
ci da dão do País, por que esta Casa re pre sen ta todo o
Bra sil.

Mu i to obri ga do por suas pa la vras.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Val mir
Ama ral.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB  DF. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pela pri me i ra vez
es tou usan do o mi cro fo ne des ta ca de i ra. Eu es ta va no 
meu ga bi ne te, as sis tin do à ses são, quan do pa rei e
pen sei que não po dia de i xar de vir ao ple ná rio para
ten tar ex pres sar um pou co do meu sen ti men to nes te
mo men to.

Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, eu que ria
agra de cer a V. Exª e aos Srs. Se na do res pela ma ne i ra 
como fui aco lhi do nes te ple ná rio. Per to de seis me ses
se pas sa ram, e eu aqui den tro ou vin do V. Exª, acom -
pa nhan do os seus tra ba lhos. Qu e ro di zer a V. Exª que, 
no res to do meu man da to  que Deus vai me aju dar a
cum prir aqui , vou me es pe lhar nes ses seis me ses em 
que es ti ve acom pa nhan do os seus tra ba lhos.

V. Exª é um ho mem de co ra gem. O Bra sil pre ci -
sa va ter mais pes so as igua is a V. Exª.

Re cor do-me do dia 21 de abril de 1998. Eu es ta -
va sen ta do pró xi mo da Tor re de Te le vi são, por vol ta
das 17 ho ras, quan do ouvi pelo rá dio a no tí cia da
mor te do Luís Edu ar do. Ve io-me logo à ca be ça que o
Bra sil e os bra si le i ros ha vi am per di do um ho mem que
se ria o nos so Pre si den te da Re pú bli ca, um ho mem
que ti nha va lor, que ti nha trân si to em to dos os Par ti -
dos e que lu ta va por este Bra sil. Fui cor ren do ao Hos -
pi tal San ta Lú cia, ten tar co nhe cê-lo pes so al men te,
mas não con se gui en trar. Pas sei aque la no i te ven do
seu so fri men to e nun ca ima gi nei que V. Exª fos se ter
tan ta for ça para en fren tar aque le fato.

Sr. Pre si den te, de i xo re gis tra da a mi nha ad mi ra -
ção pelo tra ba lho de V. Exª. Se Deus qui ser, vou de -
sen vol ver um ex ce len te tra ba lho nes ta Casa, pelo
que apren di com V. Exª du ran te es tes seis me ses que
aqui es tou.

Mu i to obri ga do pela aco lhi da de V. Exª e dos de -
ma is Se na do res.

Boa sor te, Sr Pre si den te. V. Exª me re ce mu i to
mais ain da. Te nha a cer te za de que o Bra sil ain da ne -
ces si ta mu i to de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se na dor Val mir Ama ral, V. Exª che gou a esta
Casa num mo men to di fí cil. Com cer ta hu mil da de, tal -
vez até ex ces si va, con quis tou seus co le gas por seu
pro ce di men to, por sua co e rên cia, por sua cor re ção.
Suas pa la vras mu i to me sen si bi li za ram. Ape sar das di -
ver gên ci as par ti dá ri as, te nho mu i to apre ço por V. Exª.
Te nho cer te za de que, jo vem como é, gal ga rá ain da
mu i tos pos tos na po lí ti ca do Dis tri to Fe de ral. Con gra -
tu lo-me com V. Exª. Seja sem pre essa pes soa agra dá -
vel, sim pá ti ca, que me re ce a con si de ra ção e o res pe i -
to de to dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ti rei al gu mas con clu -
sões da vida, como um ho mem ori un do do Esta do de
Minas Ge ra is, que já exer ceu a ati vi da de de pro du tor
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ru ral, de ho mem do cam po e de Mi nis tro da Agri cul -
tu ra.

Ve io-me à men te a fra se ”Fe liz da que le que con -
se gue plan tar, cul ti var e de po is co lher“. Há qua tro
anos, V. Exª as su mia a Pre si dên cia des ta Casa e se -
me a va uma for ma de pre si dir, res pe i tan do a de mo -
cra cia e a pos si bi li da de de par ti ci pa ção de to dos. Pa -
ra le la men te, hou ve uma bus ca in tran si gen te da de fe -
sa da Cons ti tu i ção e do Re gi men to des ta Casa. A
par tir daí, V. Exª im pôs um sis te ma sé rio, di nâ mi co,
co ra jo so, au da ci o so, fir me, para a to ma da de suas
po si ções, se me an do, ao mes mo tem po, con di ções de 
opor tu ni da des a to dos.

Ou vi mos, hoje e na se ma na pas sa da no ple ná -
rio do Con gres so Na ci o nal, quan do V. Exª en cer ra va
aque la me mo rá vel ses são, as ma ni fes ta ções dos
ami gos que cul ti vou nes se se me ar ao lon go des se
tem po. Como foi di fí cil o cul ti vo ao lon go des se tem po, 
quan tas in tem pé ri es, quan tas di fi cul da des, quan tas
idas e vin das, quan tos con fron tos. Mas V. Exª sem pre
ad mi nis trou de ma ne i ra cor re ta e de fi ni da, com res -
pe i to a esta Insti tu i ção. V. Exª foi e é um de mo cra ta e
con se guiu ele var o nome des ta Casa do Po der Le gis -
la ti vo aci ma de qual quer in te res se, seja ele pes so al
ou qual quer ou tro que pu des se ma cu lar a ima gem
des ta Casa.

Por ter cul ti va do tão bem, hoje V. Exª co lhe o
res pe i to dos seus Pa res, re ce be ma ni fes ta ção de
Par la men ta res de to dos os Par ti dos, co lhe a cons -
ciên cia tran qüi la do de ver cum pri do. V. Exª, de po is de
ama nhã, de i xa rá essa ca de i ra que com mu i ta hon ra
ocu pou du ran te es tes qua tro anos, mas es ta rá aqui,
nes te ple ná rio, con ti nu an do a de fen der os in te res ses
da Ba hia – a nos sa que ri da Ba hia – e do Bra sil. Nes sa 
con di ção, nes sa cons ciên cia da res pon sa bi li da de
que V. Exª sabe que tem, V. Exª de ve rá con ti nu ar ao
nos so lado, na bus ca in tran si gen te do que to dos de -
se ja mos: opor tu ni da de no pro ces so de mo crá ti co e
res pe i to às ins ti tu i ções, para que Opo si ção e Si tu a -
ção, di ver gin do no pro ces so ide o ló gi co e con fli tan do
nos in te res ses par ti dá ri os, pos sam trans for mar o Bra -
sil numa na ção que to dos que re mos mais jus ta, mais
sé ria, mas le gí ti ma, mais au tên ti ca; e num País que
to dos de se ja mos pro gres sis ta e que pos sa co lo car,
em pri me i ro pla no e em prin ci pal ação, a pos si bi li da -
de da par ti ci pa ção de to dos.

Pa ra be ni zo V. Exª. Que a sua cons ciên cia es te ja 
sem pre na li nha de quem cul ti va, por que aque le que
se me ou e cul ti vou me re ce co lher. Boa co lhe i ta, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se na dor Arlin do Por to, V. Exª é um ho mem
mu i to que ri do nes ta Casa. Par ti ci pan do da Ban ca da
de um só, V. Exª tem o res pe i to de to dos, e isso é mu i -
to im por tan te.

Res sal to em V. Exª uma si tu a ção: sua atu a ção
no Mi nis té rio da Agri cul tu ra. V. Exª foi um ex ce len te
Mi nis tro da Agri cul tu ra, e a ma ne i ra como tra ta va to -
dos seus co le gas, sem ex ce ção, o fa zia e o faz me re -
ce dor do res pe i to e da ami za de de to dos. V. Exª de i -
xou o Mi nis té rio, e lhe foi ofe re ci do ou tro. Mas V. Exª,
co e ren te com sua cons ciên cia, não o ace i tou.

V. Exª vol tou a esta Casa sem ne nhu ma má goa,
sem ne nhum sen ti men to de vin di ta em re la ção ao Go -
ver no. Ao con trá rio, mos trou-se um Se na dor in de pen -
den te, vo tan do com sua cons ciên cia quan do o Go ver -
no es ta va cer to e vo tan do con tra quan do V. Exª o jul -
ga va er ra do. Essa ca rac te rís ti ca o cre den ci ou bas tan -
te en tre os seus co le gas e mar ca a sua per so na li da -
de. Ne nhum co le ga es que ce, hoje, ama nhã ou en -
quan to V. Exª es ti ver nes ta Casa, a sua com pe tên cia,
a sua hu mil da de mi ne i ra e a sua sa be do ria.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma u ro
Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, no pri me i ro 
dis cur so que fiz nes ta Casa, ci tei V. Exª como o úni co
que ti nha re pre sen ta ção no go ver no da re vo lu ção que 
teve a co ra gem de ir ao en ter ro do Pre si den te Jus ce li -
no Ku bits chek. Aque la ati tu de mu i to me mar cou,
quan do eu ain da não era po lí ti co.

De po is, V. Exª teve uma atu a ção de ci si va na vi -
ra da de mo crá ti ca des te País, quan do se apre sen tou
no mo men to das ele i ções di re tas, na Fren te Li be ral,
con se guin do fa zer com que este País vol tas se à de -
mo cra cia. O País não tem como es que cer isso.

Quem so mos nós para fa lar a res pe i to das suas
qua li da des, se o povo da Ba hia o ele geu com tan ta
ex pres si vi da de, por tan tos man da tos, na sua ter ra na -
tal? V. Exª é um gran de lí der.

No mo men to, li de ran ças do meu Par ti do pas -
sam por um li tí gio com V. Exª, mas cre io que isso será
mí ni mo na his tó ria bri lhan te da atu a ção fir me e de ci -
di da que V. Exª tem tido na nos sa Re pú bli ca e na
cons tru ção da de mo cra cia bra si le i ra.

Obri ga do, Pre si den te Anto nio Car los.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Se na dor Ma u ro Mi ran da, da mo-nos mu i to
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bem há mu i to tem po por esse tra ço co mum de afe to e
de res pe i to à me mó ria de Jus ce li no Ku bits chek. 

Qu an tas ve zes brin quei com V. Exª di zen do que
quan do o olha va via a fi gu ra de Jus ce li no, que V. Exª
ti nha mu i tos tra ços pes so a is do Pre si den te Ku bits -
chek. Com os go i a nos des ta Casa sem pre tive ami za -
de e afe to e de se jo in clu si ve o êxi to de to dos eles.

For ma mos aqui, par ti da ri a men te, al gu mas po si -
ções di fe ren tes, mas te nho cer te za de que Go iás está 
mu i to bem re pre sen ta do por seus três Se na do res,
que aqui tam bém de fen dem o in te res se do Bra sil.

V. Exª me re ce mi nha ami za de, meu res pe i to e
mi nha ad mi ra ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Peço des cul pas ao meu que ri do ami go Mo -
re i ra Mendes, que in clu si ve es ta va ins cri to para fa zer
ou tro dis cur so e não me foi per mi ti do lhe dar a pa la -
vra. Con ce do-lhe ago ra a pa la vra. Peço que re le ve
não lhe ter dado a pa la vra com a an te ri o ri da de que
lhe era de vi da.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Emi nen te Se na dor, Pre si den te Anto nio Car los Ma ga -
lhães, eu re al men te ti nha uma co mu ni ca ção im por -
tan te a fa zer à Casa a res pe i to do meu Esta do. Mas
de i xa rei de fa zê-lo, por que pen so que, nes te mo -
mento, nada é mais im por tan te do que man ter o bri -
lho des ta ho me na gem pres ta da, com mu i ta jus ti ça, a 
V. Exª na tar de de hoje.

Qu e ro aqui, com mu i ta ale gria, por ser o úl ti mo a 
usar da pa la vra, re gis trar tam bém o meu apre ço. Por
que fico fe liz por ser o úl ti mo a usar da pa la vra?
Porque es pe ro que, na me mó ria de V. Exª, pos sa va -
ler aque le ve lho di ta do de que os úl ti mos se rão os
pri me i ros. Pois tan tos fo ram os que me an te ce de ram,
ami gos de lon gas lu tas e ca mi nha das, que usa ram da 
pa la vra com mu i to bri lhan tis mo que eu, se gu ra men te, 
mo des to ad vo ga do de al de ia, como dis se em cer ta
oca sião, vin do do mo des to Esta do de Ron dô nia, fi ca -
rei mu i to fe liz por ser o úl ti mo a re gis trar aqui o meu
apre ço.

E o faço com mu i ta de ter mi na ção, por que ao
che gar a esta Casa  lu gar aon de nun ca ima gi nei pu -
des se um dia che gar, mas para o qual o des ti no aca -
bou me tra zen do , vin do subs ti tu ir, com mu i ta hon ra, o 
ex-Senador e hoje Go ver na dor do meu Esta do, José
Bi an co, uma das pri me i ras mãos que me fo ram es ten -
di das foi exa ta men te a de V. Exª. Digo isso, sem me
des cu rar, en tre tan to, que ou tros emi nen tes Se na do -
res sem pre ti ve ram mu i to apre ço por mim. Estão aqui
os Se na do res Edi son Lo bão, Ber nar do Ca bral, Ro -

meu Tuma e tan tos ou tros que me au xi li a ram. Mas foi
V. Exª  lem bro-me bem da pri me i ra vi si ta que fiz ao
seu ga bi ne te, quan do ain da nem ha via as su mi do, jun -
to com o Go ver na dor José Bi an co – que me en si nou
as pri me i ras re gras de boa con du ta den tro des ta
Casa, para que eu con quis tas se, com mu i ta hu mil da -
de, este es pa ço e para que eu fos se hoje re co nhe ci do 
pelo tra ba lho que aqui re a li zo de for ma mu i to cla ra e
trans pa ren te.

Qu an tas ve zes ouvi V. Exª, nes sa ca de i ra, ru gir
como um leão na de fe sa das suas idéi as, das suas
po si ções, mas quan tas ve zes tam bém, Sr. Pre si den te 
– isto me mar cou pro fun da men te –, vi V. Exª se trans -
for mar num me ni no e até cho rar. Isso de mons tra efe ti -
va men te que V. Exª é uma pes soa di fe ren te, que con -
se gue, ao mes mo tem po, ser um leão e uma cri an ça.
Pode ter cer te za de que apren di mu i to.

Sen do o úl ti mo ora dor, es pe ro po der me re cer de 
V. Exª, quan do ocu par seu lu gar na Ban ca da do Esta -
do da Ba hia, sua ami za de e po der um dia con quis tar
es pa ço igual ao de tan tos ou tros que me an te ce de -
ram, como seu ver da de i ro ami go.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Mu i to obri ga do, Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi -
le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, não pos so con -
cor dar com o Se na dor Mo re i ra Men des. O úl ti mo tem
que ser o mais hu mil de, o mais sim ples, o me nos pre -
pa ra do, o me nos in te lec tu a li za do. 

Mes mo sen do o mais sim ples ou me nos pre pa -
ra do, que ro, por isso mes mo, pa ten te ar aqui lo que já
foi dito por to dos: V. Exª. é una ni mi da de nes ta Casa.

To dos nós re co nhe ce mos o seu ta len to, a sua li -
de ran ça, a sua co ra gem, a sua ou sa dia, en fim, re co -
nhe ce mos que V. Exª. con du ziu esta Casa com mu i ta
sa be do ria. 

V. Exª. sou be in ter pre tar os sen ti men tos do povo 
bra si le i ro quan do apo i ou, de for ma co ra jo sa, a CPI do 
Ju di ciá rio, e deu no que deu; quan do V. Exª. apo i ou,
de for ma des te mi da, a Co mis são vi san do er ra di car a
fome e a po bre za no Bra sil. Cri ou-se en tão o fun do de
com ba te à po bre za nes te Bra sil que re sul tou na apro -
va ção de R$ 4 bi lhões, ain da para este ano, para os
mais po bres, os mais hu mil des, os de sem pre ga dos,
os ex clu í dos do nos so País. 

V. Exª. agiu com fir me za, com de ter mi na ção,
quan do nos pro pu se mos re la tar a me di da pro vi só ria
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que tra ta va do es por te bra si le i ro, im pe din do a en tra da 
des ca ra da do ca pi tal ex ter no na com pra de clu bes
bra si le i ros. Hoje, o pa tri mô nio de to dos os clu bes bra -
si le i ro está pro te gi do. Mul ti na ci o nal ne nhu ma, ban co
ne nhum pode com prar mais do que 49% das ações
de qual quer clu be pro fis si o nal do Bra sil.

V. Exª. agiu de for ma de ter mi na da em to das as
CPIs. Apo i ou de ci di da men te to das as co mis sões, in -
clu si ve de las par ti ci pei, ou como Pre si den te, ou como 
Re la tor. 

V. Exª. exer ceu, re al men te, uma li de ran ça mu i to
gran de. Foi um Pre si den te ex tre ma men te de mo crá ti -
co, per mi tiu que Se na do res de to dos os Par ti dos ti -
ves sem aqui in de pen dên cia.

V. Exª sou be – re pi to – cor res pon der aos an se i os
da Na ção. O Bra sil, esta Casa e to das as ins ti tu i ções
pre ci sam de ho mens de ter mi na dos, co ra jo sos, ou sa -
dos e que te nham, de fato, amor a este País, a esta
Pá tria.

Tive opor tu ni da de de co nhe cê-lo quan do eu
ain da era Vi ce-Governador de Go iás e V. Exª, Go ver -
na dor da Ba hia. Fui ao seu ga bi ne te, vi san do di ri mir
dú vi das a res pe i to dos con fli tos en tre go i a nos e ba i a -
nos, no to can te às di vi sas dos nos sos Esta dos. V. Exª
re ce beu aque le hu mil de Vi ce-Governador com mu i ta
edu ca ção, cor te sia, e dis cu ti mos trans pa ren te men te
os pro ble mas que en vol vi am os nos sos Esta dos.

Na Câ ma ra Fe de ral, fui co le ga do seu ir mão
Ânge lo Ma ga lhães e de seu fi lho Luís Edu ar do Ma ga -
lhães, gran de ami go que tive na que la Casa. Te nho
mo ti vos de ma is para ad mi rá-lo como po lí ti co, que já
ha via en tra do para a His tó ria do Bra sil mes mo an tes
de pre si dir esta Casa. Ago ra, mais do que nun ca, es -
ta rá na His tó ria do País como um ho mem re al men te
de ter mi na do, fir me, co ra jo so, que sabe o que quer e
que quis o me lhor para o Se na do Fe de ral. 

De i xo aqui re gis tra dos os meus agra de ci men tos 
a V. Exª pelo tra ba lho ma gis tral que de sen vol veu em
fa vor do Se na do e do Bra sil!

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la. 

Tem V. Exª uma li de ran ça in con tes te jun ta men te 
com o Se na do res Iris Re zen de e Ma u ro Mi ran da no
seu Esta do. Acom pa nho a sua vida po lí ti ca há mu i to
tem po, nem sem pre fi ca va tor cen do por V. Exª na dis -
pu ta que tra va va com Tas so Je re is sa ti e Pa u lo Sou to
pelo tí tu lo de me lhor Go ver na dor do Bra sil – eu era um
tor ce dor na tu ral do Pa u lo Sou to. Mas sem pre V. Exª se
des ta ca va, como ele se des ta cou como Go ver na dor,
e o Tas so Je re is sa ti, no Ce a rá. De modo que daí fi ze -
mos uma ami za de. E, no Se na do, o que ca rac te ri zou

V. Exª foi a sua in de pen dên cia, que, às ve zes, eu até
pe dia uma cer ta cal ma, por que V. Exª vi nha sem pre
com aque le es pí ri to de de fen der Go iás mais do que
tudo. E é por isso que V. Exª é que ri do na sua ter ra. 

Agra de ço mu i to suas pa la vras e es pe ro que a
nos sa con vi vên cia con ti nue por mu i to tem po aqui e
fora des ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José
Alen car .

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs

Se na do res, to dos os Esta dos da Fe de ra ção gos ta ri -
am de pos su ir um ho mem pú bli co como Anto nio Car -
los Ma ga lhães.

Como re pre sen tan te de um Esta do vi zi nho da
Ba hia e mi li tan do mu i to em uma re gião pró xi ma do
seu Esta do, que é o nor te de Mi nas, co nhe ço mu i tos
ba i a nos que lá che gam e tra zem a for ça que V. Exª im -
pri me àque le povo. Por isso, todo o Bra sil o ad mi ra e o
res pe i ta.

V. Exª me re ce a ad mi ra ção de to dos os bra si le i -
ros tam bém pela for ma com que de fen de as co res do
Bra sil e pela sen si bi li da de so ci al que de mons tra em
tudo que faz. Aqui, no Se na do, V. Exª deu pro vas ab -
so lu ta men te in con tes tá ve is des sa sen si bi li da de so -
ci al  agu da. Além dis so, V. Exª re pre sen ta aque la pro -
bi da de de que tan to o Bra sil ca re ce no exer cí cio da
vida pú bli ca. Assim, V. Exª tem sido alvo da ad mi ra ção 
e do res pe i to des ta Casa. Co me cei a en xer gar isso a
par tir do mo men to em que aqui che guei. Por tudo
isso, te nho gran de ad mi ra ção por V. Exª. E mais ain -
da: pelo amor, pela emo ção que de mons tra quan do
al guém lem bra de seu es ti ma do fi lho. Essa emo ção é
uma pro va do seu va lor como che fe de fa mí lia, como
pai ex tre mo so. V. Exª tam bém nun ca de i xou de di zer
que re ce bia con se lhos de seu fi lho, Luís Edu ar do Ma -
ga lhães. 

Não tive a opor tu ni da de de con vi ver aqui, no
Con gres so Na ci o nal, com Luís Edu ar do Ma ga lhães,
mas, em Mi nas Ge ra is, to dos sem pre exal ta ram o va -
lor dele, como um es ta dis ta que nas cia. 

Então, é re al men te ad mi rá vel par ti ci par des ta
Casa, as sis tin do a tudo isso, que nos en si na que a
vida pú bli ca é exer ci da com amor, com pa i xão, com
de di ca ção, com pro bi da de. Isso é ab so lu ta men te ine -
ren te à per so na li da de de V. Exª.

Des sa for ma, eu tam bém não po de ria de i xar de
tra zer a mi nha pa la vra, ain da que tudo que po de ria
ser dito pro va vel men te já o foi. Eu não po de ria, tam -
bém, de i xar de tra zer o meu tes te mu nho e a mi nha
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ad mi ra ção es pe ci al men te pela sua lha ne za. V. Exª é
uma fi gu ra co ra jo sa da vida pú bli ca bra si le i ra, mas é
lha no. V. Exª sem pre nos tra ta com ca ri nho, lha ne za,
edu ca ção, bon da de e ter nu ra.

Por tudo isso, não po de ria de i xar de tra zer a V. Exª 
o tes te mu nho de um Se na dor re cém-chegado, do
PMDB – que não é o Par ti do de V. Exª –, e, in de pen -
den te men te da co lo ra ção par ti dá ria, de vo to a V. Exª
todo o meu apre ço e toda a mi nha ad mi ra ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se na dor José Alen car, mu i to obri ga do pe las
suas ge ne ro sas pa la vras. V. Exª, mais do que nin -
guém, sabe que a ad mi ra ção é re cí pro ca.

Des de que V. Exª aqui che gou, to dos os seus
com pa nhe i ros o ad mi ram. V. Exª é um ho mem vi to ri o -
so como em pre sá rio e dá gran des pas sos na po lí ti ca,
con quis tan do tam bém vi tó ri as. Daí por que o seu tes -
te mu nho é im por tan tís si mo para mim. V. Exª co nhe ce
todos os la dos da ati vi da de hu ma na não só como po lí -
ti co, mas como em pre sá rio e ho mem de Mi nas Ge ra is.

Qu e ria agra de cer-lhe e di zer que foi um pra zer
mu i to gran de, como Pre si den te do Se na do, re ce bê-lo
e con vi ver com V. Exª. Sem pre es ti ve mos jun tos – não 
mu i tas ve zes no ga bi ne te –, mas as pou cas ve zes re -
pre sen ta ram mo men tos mu i to agra dá ve is de tro ca de
im pres são e eu sem pre apren den do o ou tro lado que
não co nhe cia e que V.Exª co nhe ce.

Agra de ço a V. Exª as suas pa la vras. 
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Djal ma Bes -
sa e, em se gui da, va mos en cer rar.

O SR. DJALMA BESSA (PFL – BA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs Se na do res, é com pre en sí vel que,
como Se na dor pela Ba hia, eu me sin ta al ta men te
con for ta do, ale gre e por que não di zer va i do so pe las
ma ni fes ta ções que V. Exª tem re ce bi do. Isso não só
nos en va i de ce, aqui no Se na do e na Câ ma ra, ou seja, 
os re pre sen tan tes da Ban ca da ba i a na, mas tam bém
vai mais lon ge e al can ça os mi lhões de ele i to res de
V. Exª.

O re la ci o na men to en tre V. Exª e o seu ele i to ra do 
hoje não é ape nas ele i to ral, po lí ti co, é, sim, um re la ci -
o na men to afe tu o so, é um caso de amor. O ele i to ra do
da Ba hia ama V. Exª. O ca sa men to de V. Exª com a
Ba hia não é como es ses ca sa men tos de hoje que são 
”se pa rá ve is“, é um ca sa men to in dis so lú vel, e aí está
o se gre do e a ra zão do apla u so, do apo io e da con si -
de ra ção que V. Exª tem tido no nos so Esta do. Além
dis so, me re ce um lou vor es pe ci al, por ter sa í do con -
sa gra do em tan tas ele i ções. Só esse de ta lhe, con si -

de ran do-se as ele i ções que V. Exª tem en fren ta do, lhe 
dá uma di men são mu i to gran de e mu i to am pla. Por
quê? Por que ao po lí ti co vale ser jul ga do pelo ele i to ra -
do ao se sub me ter a ele i ções, e V. Exª nes se as pec to,
não há dú vi da, tem nota dez, con si de ran do-se os de -
ma is po lí ti cos. Entre tan to, V. Exª não se dis tin gue
ape nas pela dis pu ta nas ele i ções. Bas ta que se con si -
de rem os apla u sos, o apo io, a con si de ra ção, a ho me -
na gem que V. Exª tem re ce bi do não só des ta Casa
como da Câ ma ra dos De pu ta dos. É, re al men te, Sr.
Pre si den te, um re cor de, e isso não é por aca so. V.
Exª fez por me re cer das duas Ca sas, aci ma dos Par ti -
dos, uma con sa gra ção. É, por tan to, al ta men te dig ni fi -
can te que V. Exª as sim te nha pro ce di do. Mas sen do
in dis cu ti vel men te ho me na ge a do pelo seu tra ba lho
como Pre si den te do Se na do não é me nos dig ni fi can te,
nem me nos im por tan te a atu a ção de V. Exª como Se -
na dor. Exa mi ne-se a atu a ção de V. Exª como Pre si -
den te do Se na do, e o lou vor é unâ ni me; exa mi ne-se a
atu a ção de V. Exª como Se na dor, e o lou vor é unâ ni -
me. É re al men te um pri vi lé gio. Vale tam bém acen tu ar, 
Sr. Pre si den te, que V. Exª des ce des sa ca de i ra ma i or
do que en trou, ma i or do que su biu a es ca da para nela
as su mir a Pre si dên cia da Casa. V. Exª des ce mais en -
gran de ci do. Entre tan to, é sa lu tar que se su bli nhe que
V. Exª se fi xou nes ta Casa des de o pri me i ro ins tan te
quan do as so mou à tri bu na para ex por di fi cul da des,
de sa cer tos e ma ze las de cer ta par te do Po der Ju di -
ciá rio. V. Exª não en trou aqui por aca so; veio já sa ben -
do o que iria fa zer e, na que la opor tu ni da de, a ce le u -
ma foi tam bém gran de. Mas o cer to é que V. Exª sa cu -
diu o Po der Ju di ciá rio, e não há dú vi da de que deu
nova di men são a esse Po der sem con tur bar, sem per -
tur bar, sem di fi cul tar a atu a ção do Ju di ciá rio, sem dis -
cri mi ná-lo, ou seja, na sua mo vi men ta ção, al can çou
todo o Po der Ju di ciá rio. Pros se guin do nes sa sua
cam pa nha, V. Exª par tiu para a CPI do Ju di ciá rio, que, 
no prin cí pio, tam bém so freu di ver sas al te ra ções. Mas
no fim foi o co ro a men to, foi o apla u so, foi tam bém uma 
eta pa que va leu so bre mo do, por que acor dou, des per -
tou e fez com que o Ju di ciá rio ve ri fi cas se que ha via
pro ble mas, ma ze las, di fi cul da des em seu seio. V. Exª
não se con for ma, e é jus to que isso seja com pre en sí -
vel com o ma ras mo, com a pa ra li sa ção. V. Exª é um
ino va dor, e para ser um ino va dor, para mo di fi car, para
se atu a li zar, é pre ci so ven cer obs tá cu los, e V. Exª os
tem ven ci do.

Sin to-me, por tan to, Sr. Pre si den te, al ta men te gra -
ti fi ca do, como re pre sen tan te da Ba hia, por que V. Exª
não só se pro je ta, mas pro je ta seus ami gos, pro je ta
seus cor re li gi o ná ri os, pro je ta o seu Esta do. E não é
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exa ge ro di zer, pe las ma ni fes ta ções, pe los apla u sos
que tem re ce bi do, que V. Exª é um ho mem da ma i or
ex pres são na ci o nal. A Ba hia agra de ce a V. Exª, por
meu in ter mé dio, por um tra ba lho al ta men te dig ni fi ca -
dor e pa trió ti co.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se na dor Djal ma Bes sa, V. Exª é o mais an ti -
go com pa nhe i ro po lí ti co que te nho. Co me ça mos jun -
tos na Assem bléia Le gis la ti va do Esta do, nos idos de
1955. Fo mos ele i tos em 54. Daí para cá, V. Exª, ou
como De pu ta do Esta du al ou Fe de ral, sem pre se des -
ta cou. De po is, veio como su plen te para o Se na do e
está hon ran do a ca de i ra do ti tu lar, que é o Mi nis tro
Wal deck Orne las. Hoje, V. Exª traz a pa la vra da Ba hia, 
como on tem no Con gres so o Se na dor Pa u lo Sou to o
fez. A Ba hia agra de ce aos seus re pre sen tan tes.

Hoje já che ga ram e ama nhã, para nos sa ale -
gria, cen te nas de pre fe i tos ba i a nos tam bém che ga rão 
a Bra sí lia para me con for tar na hora em que de i xo a
Pre si dên cia do Con gres so e ra ti fi car o apo io que eles, 
em so fri das ci da des do in te ri or, me ofe re cem. Alguns
es tão ali; ou tros tan tos já es ti ve ram, mais de 100,
hoje, no meu ga bi ne te. To das as ho me na gens que co -
lho levo para o meu Esta do, a Ba hia, que é a ra zão da
nos sa vida.

Mas, nes te ins tan te, eu que ria di zer aos Se na -
do res – ama nhã fa rei a mi nha fala ofi ci al de des pe di -
da – que vivi mo men tos de mu i ta ale gria na Pre si dên -
cia do Se na do. Che guei, como sa li en tou Edi son Lo -
bão, mu i to ra pi da men te à Pre si dên cia: na pri me i ra
par te do pri me i ro man da to. Isso foi co i sa rara, que tal -
vez só te nha acon te ci do uma vez no Par la men to bra -
si le i ro. Mas o que pos so di zer aos Se na do res é que
cum pri meu de ver. Cum pri meu de ver com a pa i xão
que de di co a tudo que faço. Fa lhas tan tas de vem ter
ocor ri do. Aque las que não fo ram jus tas eu me des cul -
po. Os ex ces sos que fo ram jus tos eu os man te nho. E
os man te nho na cer te za de que es ta va e es tou tri -
lhan do o bom ca mi nho.

Seja como for, esta Casa cres ce a cada dia aos
olhos da Na ção. Va mos tra ba lhar por ela, para que ela 
se en gran de ça cada vez mais e to dos nós pos sa mos
vol tar aos nos sos Esta dos, nas oca siões dos ple i tos
ele i to ra is, com a ca be ça er gui da por ter mos cum pri do 
os nos sos de ve res. Isso acon te ce ago ra no Se na do. E 
eu, de i xan do ama nhã a Pre si dên cia, o faço fe liz, por -
que vou des cer aque les de gra us con ven ci do de que
não de son rei o man da to do povo ba i a no e mu i to me -
nos a con fi an ça dos meus dig nos Co le gas.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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 Car los
Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 14-A, DE 2000

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, in ci so I, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a re ti ra da, em
ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do nº 276,
de 2000 (Com ple men tar), que acres cen ta dis po si ti -
vos à Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de
2000, para uni for mi zar os man da tos dos di ri gen tes de 
ór gãos do Po der Ju di ciá rio com o exer cí cio fi nan ce i ro.

Sala da Ses sões,  de fe ve re i ro de 2001. – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O re que ri men to será in clu í do em Ordem do 
Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam -
pos, Ro me ro Jucá, Le o mar Qu in ta ni lha, Ma gui to Vi le -
la e Car los Pa tro cí nio en vi a ram dis cur sos à Mesa
para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, de se jo
re gis trar, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, a in ten ção
do Ja pão, atra vés de sua Agên cia Ja po ne sa de Co o -
pe ra ção – JICA, de im plan tar mais um cor re dor eco ló -
gi co no Cer ra do Bra si le i ro – pro va vel men te no Vale
do Pa ra nã, no Esta do de Go iás ou na re gião do Ja la -
pão, abran gen do par te do Esta do do To can tins, do
Ma ra nhão e da Ba hia.

O re gis tro deve vir acom pa nha do por al guns co -
men tá ri os que de se jo se jam con si de ra dos por esta
Casa.

O pri me i ro de les re fe re-se à im por tân cia das re -
giões dos Cer ra dos para o Bra sil, uma im por tân cia
que vai mu i to além da que lhe é dada pelo país em
ter mos de in ves ti men tos, con si de ran do-se, de um
modo es pe ci al, a ne ces si da de de in ves tir em pes qui -
sa e em in fra-estrutura, de modo a per mi tir, atra vés da 
pes qui sa, o má xi mo de pro du ti vi da de ali a do ao má xi -
mo de sus ten ta bi li da de e, atra vés das con di ções de
in fra-estrutura, o es co a men to da pro du ção, in te gran -
do esta imen sa re gião pro du ti va aos mer ca dos de
con su mo in ter nos e ex ter nos.
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De se jo, ape nas como lem bran ça opor tu na, vol -
tar a di zer que os Cer ra dos co brem qua se 2 mi lhões
de Km², ou seja, qua se ¼ do ter ri tó rio na ci o nal. Cons -
ti tu em tam bém uma das ma i o res re ser vas de bi o di -
ver si da de do Pla ne ta so man do, jun ta men te com a
Ama zô nia, em tor no de 50% de sua bi o di ver si da de.

A ocu pa ção dos Cer ra dos tem ocor ri do de for -
ma qua se es pon tâ nea, à mar gem de po lí ti cas ofi ci a is, 
ex ce ção tal vez ao ex tra or di ná rio es for ço de pes qui sa
da Embra pa, com bons re sul ta dos, po rém re sul ta dos
se to ri a is e lo ca is onde sua atu a ção foi pos sí vel. Esta
imen sa re gião, ape sar de al gu mas ini ci a ti vas, con ti -
nua, como a Ama zô nia, sem uma rede ade qua da de
trans por tes que lhe per mi ta ex pan dir sua pro du ção,
em ní ve is ade qua dos à sua po ten ci a li da de.

No en tan to, Sr. Pre si den te, se pen sar mos em
ocu par pro du ti va men te 30% da área dos Cer ra dos,
po de ría mos pro du zir ali mais de cem mi lhões de to ne -
la das de ali men tos, mais do que o do bro da atu al pro -
du ção agrí co la do País atu al men te.

É ne ces sá rio, em con se qüên cia, da mes ma for -
ma como para o imen so pa tri mô nio da Ama zô nia, que 
os Go ver nos Fe de ral e Esta du a is, em co o pe ra ção,
for mu lem pla nos glo ba is de de sen vol vi men to que
con tem plem seu apro ve i ta men to má xi mo e sus ten -
tá vel.

Pro du ti vi da de e sus ten ta bi li da de cons ti tu em, Sr. 
Pre si den te, ei xos es sen ci a is para ocu pa ção ur gen te
e ne ces sá ria des te imen so Bra sil, o que im pli ca em
um pla no glo bal de pes qui sa, in clu in do:

– áre as de pre ser va ção, como são os re fe ri dos
cor re do res, como ga ran tia de so bre vi vên cia da fa u na
e da flo ra dos cer ra dos.

– áre as de ocu pa ção e pro du ção in ten si va.
– áre as de ma ne jo mis to onde de ter mi na das ati -

vi da des pas sam ser pro mo vi das atra vés do de sen vol -
vi men to e apli ca ção de mo de los de ocu pa ção e de
tec no lo gi as apro pri a das.

Para isto não fal ta rá, pela di men são pla ne tá ria
dos re cur sos da Ama zô nia e do Cer ra do, a co o pe ra -
ção in ter na ci o nal no pres su pos to de um pla no con -
cre to de de sen vol vi men to, que o país in fe liz men te
não pos sui.

A exis tên cia des te pla no se ria, in clu si ve, a res -
pos ta bra si le i ra às ame a ças con ti nu a men te de nun ci a -
das à so be ra nia do país, ame a ças que se re ve lam
des sa for ma por fal ta de uma pro pos ta bra si le i ra de
co o pe ra ção di ri gi da no sen ti do da pro du ção sus ten tá -
vel de ali men tos.

A co o pe ra ção ofe re ci da pelo Ja pão, atra vés da
JICA, é ape nas um pro gra ma de co o pe ra ção in ter na -

ci o nal, en tre ou tros re fe ren tes aos Cer ra dos e à Ama -
zô nia. Mas como ou tras pro pos tas, é ape nas lo ca li za -
da e se to ri al. Se rão US$ 250 mil da JICA como con -
tra par ti da a igual quan tia que de ve rá ser in ves ti da
pelo go ver no bra si le i ro.

É mo ti vo de sa tis fa ção este re gis tro. Mas, evi -
den te men te, é pou co, mu i to pou co em re la ção à di -
men são dos re cur sos, às po ten ci a li da des do Cer ra do, 
sua pre ser va ção ou ocu pa ção sus ten ta da, em fa vor
do Bra sil e das ne ces si da des do Pla ne ta.

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

si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, é lu gar-comum di zer
que o fu tu ro é dos jo vens e das cri an ças; no en tan to,
nes te caso, a idéia-feita cor res pon de à re a li da de.
Nós, que nos ocu pa mos da ge rên cia da co i sa pú bli ca, 
tudo o que fa ze mos é ad mi nis trar, por bre ve tem po, o
pa tri mô nio que ha ve re mos de en tre gar às pró xi mas
ge ra ções.

Nes se sen ti do, é de todo na tu ral que as cri an ças 
e os jo vens fi gu rem en tre nos sas pri o ri da des po lí ti -
cas. Pre ci sa mos nos pre o cu par não so men te em pro -
mo ver seu bem-estar hoje, o que é ób vio, mas tam -
bém em pre pa rá-los para nos su ce de rem nes sa con -
di ção de cu ra do res dos bens dos pós te ros.

Ora, cons ti tui ver da de igual men te ób via a as ser -
ção se gun do a qual, para de se nhar mos uma po lí ti ca
efi caz em be ne fí cio de to dos os bra si le i ros, ou de de -
ter mi na do seg men to po pu la ci o nal, pre ci sa mos co -
nhe cer com exa ti dão suas ne ces si da des e de man das 
re a is. De duas apa ren tes pla ti tu des, por tan to, che ga -
mos ne ces sa ri a men te à con clu são de que a in for ma -
ção so bre a po pu la ção jo vem é es sen ci al à nos sa ati -
vi da de de par la men ta res com pro me ti dos com a Na -
ção e com seu fu tu ro.

A essa ta re fa de, pelo for ne ci men to de da dos e
aná li ses es ta tís ti cas, fa zer-nos co nhe cer nos sa po pu -
la ção em ge ral e os jo vens em par ti cu lar, em seus po -
ten ci a is, ca rên ci as e sua ten dên cia de cres ci men to
ou de cres ci men to re la ti vo ao todo da po pu la ção, de -
di ca-se o Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti -
ca (IBGE). A par tir da in for ma ção bru ta ob ti da nos
cen sos na ci o na is e nas Pes qui sas Na ci o na is por
Amos tra gem de Do mi cí li os (Pnad), es ses da dos e
aná li ses são pos tos em dis po ni bi li da de para to dos os
que se in te res sam pelo co nhe ci men to da re a li da de
de mo grá fi ca do País.

É pre ci sa men te para os da dos e aná li ses con ti -
dos em uma pu bli ca ção re cen te da que le ór gão,
chamada Po pu la ção jo vem no Bra sil, per ten cen te à
sé rie ”Estu dos e pes qui sas“, que de se jo cha mar a
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aten ção de meus Pa res e do pú bli co em ge ral nes te
pro nun ci a men to.

A pri me i ra con si de ra ção a ser fe i ta in ci de so bre
a de fi ni ção do que é a po pu la ção cha ma da ”jo vem“,
para efe i to des ta pes qui sa. Tra ta-se de ques tão con -
tro ver ti da: mu i tas pos si bi li da des teó ri cas se ofe re cem 
para esse re cor te, con for me se avan cem ou re cu em,
se gun do cri té ri os mé di cos, psi co ló gi cos, so ci o ló gi cos 
ou de ou tra or dem, a ida de me di a na de pas sa gem da
in fân cia para a ado les cên cia – ou “ju ven tu de” – e a
des ta para a ida de adul ta. O IBGE op tou, para o es tu -
do des sa ques tão de mo grá fi ca, pela ca ma da de pes -
so as en tre os 15 e os 24 anos de ida de, e é a ela que
se re fe rem to das as in for ma ções pu bli ca das no tra ba -
lho a que me re fi ro.

Alguns mar cos con ce i tu a is es tão en vol vi dos
nes sa es co lha. Em pri me i ro lu gar, 14 anos é a ida de
mí ni ma cons ti tu ci o nal para o in gres so no mer ca do de
tra ba lho; aos 16, o ci da dão ad qui re o di re i to ao voto; a 
ma i o ri da de pe nal che ga-lhe aos 18, a ci vil aos 21. Os
24 anos, por fim, cons ti tu em a ida de-limite para os fi -
lhos ca pa zes se rem men ci o na dos como de pen den -
tes de seus pais ou res pon sá ve is nas de cla ra ções de
Impos to de Ren da. Essa fa i xa de ida de, por tan to,
abran ge os prin ci pa is mar cos de pas sa gem da mi no -
ri da de para a ci da da nia e ca pa ci da de ple na das pes -
so as em nos so País.

Cons ta ta dos es ses mar cos, tor na-se cla ro que
essa ca ma da etá ria é a que, efe ti va men te, pres si o na
a eco no mia para a cri a ção de no vos pos tos de tra ba -
lho, des de os que bus cam o mer ca do de em pre gos
uma vez con clu í do o 1E grau do en si no, até os que só
o de man dam após o tér mi no de al gum cur so su pe ri or. 
Isso, por si, já se ria su fi ci en te para nos obri gar a di ri gir 
nos sa aten ção para essa gen te. Em tem pos de de -
sem pre go, es ses jo vens que, sem ex pe riên cia de tra -
ba lho, bus cam seu pri me i ro em pre go, são pro va vel -
men te as pes so as que en con tram ma i or di fi cul da de
de co lo ca ção.

E não pode ha ver, Srªs e Srs. Se na do res, co i sa
so ci al men te mais da no sa que a exis tên cia de uma le -
gião de jo vens que de se jam um em pre go no se tor for -
mal da eco no mia e não o con se guem. Na me lhor das
hi pó te ses, ca i rão no su bem pre go e na in for ma li da de;
na pior, o cri me or ga ni za do está ali mes mo na es qui -
na, de bra ços aber tos para re ce bê-los.

Há, po rém, dois ou tros as pec tos so ci al men te
mu i to re le van tes a res pe i to des sa fa i xa etá ria. Em pri -
me i ro lu gar, é nela, en tre os in di ví du os do sexo mas -
cu li no, que se en con tra as mais al tas ta xas de mor ta li -
da de por ca u sas vi o len tas – ho mi cí di os e aci den tes

em ge ral. A cri mi na li da de e a con se qüen te in se gu ran -
ça das pe ri fe ri as das gran des ci da des é a gran de ca u -
sa des se ver da de i ro ho lo ca us to. O ou tro as pec to re fe -
re-se às mo ças: é essa fa i xa etá ria a que mais con tri -
bui para a taxa de fe cun di da de ge ral das mu lhe res
bra si le i ras. É cada vez ma i or o nú me ro de ado les cen -
tes grá vi das e de mães jo vens, que, além de in ci di rem 
em gra vi dez de ris co, vê em-se afi nal for ça das a aban -
do nar os es tu dos, o que ha ve rá de agra var, cer ta men -
te, suas di fi cul da des de en tra da no mer ca do de tra ba -
lho em boa con di ção.

São dois pro ble mas so ci a is da mais alta gra vi -
da de, que te mos a res pon sa bi li da de de abor dar, e a
que te mos a obri ga ção de dar so lu ção. Esses jo vens
pre ci sam de se gu ran ça, de uma edu ca ção que os ca -
pa ci te para um mer ca do com pe ti ti vo de tra ba lho, de
opor tu ni da de real de em pre go e de in for ma ção cor re -
ta so bre se xu a li da de res pon sá vel e con tra cep ção.
Tudo isso cabe ao Esta do, seja por pres cri ção le gal,
seja em face da de sar ti cu la ção atu al das es tru tu ras
fa mi li a res, às qua is ca be ria, em prin cí pio es sas in for -
ma ções de ori en ta ção com por ta men tal. E esse Esta -
do, Srªs e Srs. Se na do res, que pre ci sa agir so bre
esse qua dro, nos in clui, como le gis la do res fe de ra is,
res pon sá ve is pe las leis e pe los or ça men tos na ci o na is 
que ori en ta rão a ação pú bli ca nos pró xi mos anos.

O nú me ro de jo vens au men tou, en tre o cen so
de 1991 e a con ta gem po pu la ci o nal de 1996, à taxa
de 1,7 por cen to ao ano. Esse va lor é apro xi ma da -
men te igual ao do cres ci men to ve ge ta ti vo de nos sa
po pu la ção to tal, em con tras te com a fa i xa po pu la ci o -
nal aci ma de 65 anos, que cres ceu à taxa de 3,5 por
cen to ao ano e com a fa i xa po pu la ci o nal aba i xo de 14, 
que de cres ceu à taxa de 0,6 por cen to ao ano – ne ga -
ti vas, por tan to – no mes mo pe río do. Os atu a is jo vens
en tre 15 e 24 anos, cons ta ta-se fa cil men te, re pre sen -
tam a onda de mo grá fi ca dos nas ci dos no pe río do an -
te ri or à acen tu a da que da da taxa de na ta li da de ve ri fi -
ca da no Bra sil a par tir de 1980.

Essa po pu la ção jo vem é ma jo ri ta ri a men te ci -
tadina. Cer ca de 79 por cen to de seus in te gran tes re -
si dem em zona con si de ra da ur ba na, se gun do os cri -
té ri os uti li za dos pelo IBGE. Re gis tra-se, ain da, uma
pe que na ma i o ria para o sexo fe mi ni no, com um ín di ce 
de 99,2 ra pa zes para cada cem mo ças. Essa taxa, na
ver da de, cai de 100,1 na fa i xa en tre 15 e 19 anos,
para 98,2, na fa i xa en tre 20 e 24 anos. Isso se deve ao 
fato men ci o na do an te ri or men te, de que nes sa fa i xa
etá ria é ele va do o ín di ce de mor tes por ca u sas vi o len -
tas en tre os in di ví du os do sexo mas cu li no.
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Para se ter uma idéia mais exa ta, esse ín di ce cai 
de cer ca de 102, aos quin ze anos, para cer ca de 95, à 
ida de de 25 anos, ín di ce que se man tém es tá vel até
os 50 anos, quan do tor na a cair, pela ma i or in ci dên cia 
das do en ças do sis te ma car di o vas cu lar so bre a po pu -
la ção mas cu li na, a par tir da me ia-idade. Mas esse
não é o as sun to des te pro nun ci a men to.

Gra ve mes mo, Srªs e Srs. Se na do res, é o que
acon te ce en tre os 15 e os 25 anos, fa i xa em que ne -
nhum pro ble ma de sa ú de po de ria ex pli car esse di fe -
ren ci al en tre as mor ta li da des de ho mens e mu lhe res.
Os nú me ros re ve la dos pelo IBGE in di cam que mu i ta
co i sa pre ci sa ser fe i ta para con ter essa san gria de
nos sos mo ços. 

No que diz res pe i to ao que si to cor, o IBGE re gis -
tra, nes sa fa i xa etá ria, um cres ci men to re la ti vo da po -
pu la ção con si de ra da ne gra. De acor do com os da dos
dos cen sos, os jo vens bran cos eram 54,7 por cen to
em 1980 e ca í ram para 49,2 por cen to em 1991; os
ne gros, por sua vez, pas sa ram de 44,8 para 50,5 por
cen to.

Esses nú me ros, en tre tan to, de vem ser li dos
com cer ta ca u te la. Se, por um lado, é cer to que a taxa
de fer ti li da de das mu lhe res ne gras vem se man ten do
aci ma da taxa das bran cas, é tam bém ver da de que se 
ope rou, nes se tem po, uma mu dan ça de men ta li da de,
com for te es tí mu lo cul tu ral para a afir ma ção da ne gri -
tu de. Isso quer di zer que mu i tas pes so as de as cen -
dên cia afri ca na, mas de pele cla ra, po dem es tar se
de cla ran do ne gras ago ra, o que tal vez não fi zes sem
an tes. De todo modo, pa re ce es tar ha ven do mes mo
um ”es cu re ci men to“ da po pu la ção, sen sí vel nos da -
dos re la ti vos aos jo vens.

Se con si de rar mos a cor re la ção usu al en tre cor e 
ren da no País, essa mu dan ça pode es tar ex pres san -
do tam bém um au men to da de man da re la ti va de edu -
ca ção e sa ú de pú bli cas, uti li za das pela po pu la ção
mais po bre, com im pli ca ções evi den tes para a po lí ti ca 
so ci al.

Em ter mos es pa ci a is, o Nor te é a re gião que
apre sen ta, de lon ge, a ma i or taxa de cres ci men to
anu al da po pu la ção jo vem, com o ín di ce de 3,3 por
cen to ao ano. Mais aba i xo vem o Cen tro-Oeste, com
2,2 por cen to. Em tor no da mé dia na ci o nal de 1,7 por
cen to ao ano es tão o Su des te, com 1,8 por cen to, e o
Nor des te, com 1,6 por cen to. Em de cres ci men to re la -
ti vo à mé dia na ci o nal está a Re gião Sul, com taxa de
cres ci men to de 0,8 por cen to ao ano.

O que se de pre en de ime di a ta men te des sa in for -
ma ção é que as Re giões Nor te e Cen tro-Oeste de -
vem re ce ber aten ção es pe ci al no que diz res pe i to a

po lí ti cas para os jo vens. Ne las de vem ser con cen tra -
das as ações pú bli cas nes se sen ti do, mes mo que os
va lo res ab so lu tos da con ta gem da po pu la ção jo vem
ain da se jam ma i o res no Su des te. É nes sas re giões
que o cres ci men to des se con tin gen te se faz ex plo si -
vo, pres si o nan do mais for te men te os ser vi ços so ci a is
a ele di ri gi dos, como es co la, tre i na men to pro fis si o nal
e pos tos de tra ba lho para ini ci an tes.

Uma pa la vra fi nal cabe ser dita a res pe i to das jo -
vens des sa fa i xa etá ria. Do mes mo modo que as mu -
lhe res em ge ral, as jo vens en tra ram no mer ca do de
tra ba lho, con quis tan do es pa ços an tes im pen sá ve is.
No en tan to, mu i tas des sas con quis tas li mi tam-se à le -
tra da lei: po lí ti cas dis cri mi na tó ri as são ain da re gra; a
in for ma li da de e o su bem pre go ain da atin gem mais
agu da men te a par ce la fe mi ni na da po pu la ção jo vem.
Mes mo as que con se guem em pre go no se tor for mal
da eco no mia, mu i tas ve zes, re ce bem ven ci men tos in -
fe ri o res aos dos ho mens da mes ma fa i xa etá ria e na
mes ma fun ção.

Não de ve mos nos es que cer, ade ma is, que a
pros ti tu i ção ain da é a úni ca op ção de tra ba lho para
mu i tas.

Ou tro pro ble ma é a alta taxa de fe cun di da de
cons ta ta da nes sa fa i xa etá ria. Isso é pre o cu pan te so -
bre tu do quan do se con si de ra o au men to do nú me ro
de jo vens grá vi das e mães aba i xo dos 19 e mes mo
dos 15 anos. Isso sig ni fi ca uma de man da ex tra or di ná -
ria so bre os ser vi ços so ci a is de sa ú de di ri gi dos à ma -
ter ni da de e à in fân cia, por cons ti tu í rem, mu i tas ve zes, 
ges ta ções de ris co. Além dis so, a gra vi dez e a ma -
ternida de nes sas ida des sig ni fi cam a per da de opor -
tu ni da des de es tu do, de me lho ria da qua li fi ca ção
pro fis si onal e até de co lo ca ção no mer ca do de tra ba -
lho for mal, não so men te por que este se tor na cada
vez mais exi gen te quan to à ca pa ci ta ção dos tra ba lha -
do res, mas tam bém por que mu i tas em pre sas dis cri -
mi nam as mu lhe res com fi lhos.

Esse seg men to de man da das au to ri da des na -
ci o na is, es ta du a is e mu ni ci pa is a im po si ção do cum -
pri men to da lei nos ca sos, por exem plo, de em pre ga -
do res que se re cu sem a ob ser vá-la. O di re i to das
mães à dis po ni bi li da de de cre ches para seus fi lhos,
por exem plo, deve ser ob ser va do, tan to pelo po der
pú bli co ou or ga ni za ções co mu ni tá ri as, quan to pe las
em pre sas com gran de nú me ro de em pre ga dos.

Essas são ape nas al gu mas das con si de ra ções
ins pi ra das pela le i tu ra da pu bli ca ção do IBGE e que
eu gos ta ria de tra zer ao co nhe ci men to dos Srs. Se na -
do res. O fu tu ro do Bra sil – nun ca é de ma is re pe ti-lo –
de pen de da qui lo que for mos ca pa zes de ofe re cer aos 
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jo vens. Das suas pos si bi li da des de de sen vol vi men to
pes so al.

Com o fu tu ro de uma Na ção não se brin ca, Se -
nho ras e Se nho res! Nos sos fi lhos e ne tos es ta rão
aqui ama nhã para lou var nos sos acer tos e la men tar
nos sos equí vo cos. É por tan to, de cer ta for ma, em
nos so be ne fí cio que de ve mos cu i dar de dar-lhes o
me lhor que pu der mos. A His tó ria será um juiz im pla -
cá vel.

Mu i to obri ga do.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ve nho, mais
uma vez, ocu par lu gar nes ta tri bu na para ex ter nar
pre o cu pa ção com o teor de ma té ri as ve i cu la das no
Cor re io Bra zi li en se, nas edi ções de on tem e de
hoje, re la ti vas a uma téc ni ca que pro me te re vo lu ção e 
de sa fia a éti ca da ciên cia: a clo na gem hu ma na. 

O pe rió di co pu bli cou en tre vis ta com os ci en tis -
tas Pa na yo tis Za vos e Se ve ri no Anti no ri, nor -
te-americano e ita li a no res pec ti va men te, que ga ran -
tem que, em dois anos, em al gum país me di ter râ neo,
irão clo nar ca sa is que não po dem ter fi lhos nem pe las
vias na tu ra is nem por fer ti li za ção in vi tro. 

O Dr. Za vos é PhD em Re pro du ção Hu ma na há
23 anos, pela Uni ver si da de de Min ne so ta, e pos sui
mais de 500 ar ti gos pu bli ca dos nas re vis tas mais im -
por tan tes da área de re pro du ção as sis ti da; tem 30
anos de car re i ra e é o di re tor clí ni co do Insti tu to de
Andro lo gia da Amé ri ca, em Le xing ton, nos Esta dos
Uni dos. 

O mé di co ita li a no Se ve ri no Anti no ri é um re no -
ma do es pe ci a lis ta em re pro du ção hu ma na e um dos
pi o ne i ros nas téc ni cas de fer ti li za ção in vi tro – prin ci -
pal men te para tra ta men to de mu lhe res que es tão na
me no pa u sa. 

O mé di co nor te-americano co mu ni cou ao Cor -
re io que tem dez ca sa is ca das tra dos com pro ble mas
de fer ti li da de que se apre sen ta ram como vo lun tá ri os
para a ex pe riên cia, e ale gou que , mes mo sen do a
clo na gem hu ma na uma téc ni ca pro i bi da em todo o
mun do, já há gru pos de pes qui sa do res ten tan do re a -
lizá-la na sur di na. Sua pro pos ta é de fa zer clo nes
sem im pe di men tos le ga is, aten den do a an se i os de
pes so as que que rem ter seu pró prio fi lho bi o ló gi co
sem ter que uti li zar os óvu los ou o es per ma alhe io. 

Os pes qui sa do res pre ten dem uti li zar uma téc ni -
ca pa re ci da com a usa da no pro ces so de du pli ca ção,
em 1997, que re sul tou na ove lha Dolly. 

O anún cio di vi diu as opi niões dos es pe ci a lis tas
em re pro du ção as sis ti da e em bi oé ti ca, por que exis -

tem inú me ras e in qui e tan tes ques tões téc ni cas e éti -
cas a se rem res pon di das nes se cam po. 

A pri me i ra de las, por exem plo, re a cen de a po lê -
mi ca so bre a ida de dos se res du pli ca dos. Eles te ri am
a ida de ce lu lar da mãe ou do pai? 

É ne ces sá rio clo nar um ser hu ma no e pro du zir
uma cri an ça que terá os mes mos pro ble mas ge né ti -
cos do pai ou da mãe? 

A re vis ta Na tu re Ge ne tics apon ta que os ex pe -
ri men tos pre ci sam ain da ser apro fun da dos, a par tir
da ava li a ção da clo na gem da ove lha Dolly. Os ci en tis -
tas ad mi tem que a clo na gem pode ge rar se res com
mal for ma ções e ris cos de mor te pre ma tu ra. A pu bli -
ca ção in di ca, ain da, ano ma li as no fun ci o na men to do
co ra ção e de fe i tos no sis te ma imu no ló gi co. 

Há pou cos me ses, o Insti tu to Ros lin, de Edim -
bur go, na Escó cia, ad mi tiu não ter fe i to ne nhum pro -
gres so sig ni fi ca ti vo na clo na gem de ani ma is des de o
nas ci men to da ove lha Dolly. Mas nega es tar aban do -
nan do as ex pe riên ci as, como no ti ci ou a im pren sa bri -
tâ ni ca, de po is que um ci en tis ta que par ti ci pou da cri a -
ção de Dolly de cla rou à re vis ta Sci en ce que a clo na -
gem é “mu i to cara” e não há pers pec ti vas de tor ná-la
co mer ci al men te viá vel.

Como a ma i o ria das ten ta ti vas pos te ri o res re -
sul tou em mor te ou aber ra ções, a clo na gem de te ci -
dos hu ma nos para fins te ra pêu ti cos ain da é um so -
nho. “No atu al ní vel de co nhe ci men to, a clo na gem hu -
ma na re pro du ti va se ria um cri me”, diz a re vis ta.

O Dr. Harry Grif fin, di re tor-científico-adjunto do
Insti tu to Ros lin, afir mou que, para ge rar Dolly, fo ram
ne ces sá ri os 400 ovos que re sul ta ram em 277 em -
briões ma ni pu la dos e ape nas um deu cer to. O pes qui -
sa dor re co nhe ceu que o ín di ce de su ces so da clo na -
gem de ma mí fe ros é de cer ca de 1%. Em ou tras pa la -
vras, fo ram ne ces sá ri as 400 mor tes para a ob ten ção
de ape nas um em brião clo na do, con for me des ta ca a
pes qui sa do ra Ma ya na Zatz. 

Embo ra ou tros ma mí fe ros te nham sido clo na -
dos por di fe ren tes la bo ra tó ri os, as ra zões dos es cas -
sos su ces sos ain da fo gem ao do mí nio da ciên cia. Se -
gun do o jor nal in glês The Obser ver, isso le vou di ver -
sos ci en tis tas a aban do na rem suas ten ta ti vas.

O pro fes sor Ke ith Camp bell, da Uni ver si da de de 
Not ting ham, na Ingla ter ra, que par ti ci pou do pro je to
Dolly dis se que, de po is de Dolly, vá ri os ci en tis tas pen -
sa ram que em bre ve se ria pos sí vel pro du zir clo nes
em sé rie. Des co bri ram, mais tar de, que o pro ces so é
mu i to mais com pli ca do. Há inú me ras dú vi das, por
exem plo, so bre os ti pos de cé lu las a se rem usa das e
o am bi en te mais ade qua do para de sen vol vê-las.
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Mu i tos ani ma is mor rem pou co de po is do nas ci -
men to ou têm anor ma li da des. No caso de va cas, mais 
de 25% dos clo nes são exa ge ra da men te gran des. E
sim ples men te os ci en tis tas não sa bem por que isso
acon te ce. Os in te res ses eco nô mi cos en vol vi dos nas
pes qui sas im pe dem que os ci en tis tas se re u nam para 
dis cu tir es ses pro ble mas, por que as em pre sas que fi -
nan ci am os pro je tos exi gem si gi lo e se gu ran ça. 

Qu an to à vi a bi li da de co mer ci al, o di re tor do
Insti tu to Ros lin afir ma que tudo de pen de do “tipo de
apli ca ção” da tec no lo gia. Mas, se esse tipo de téc ni ca
fos se au to ri za da, cri a ria um mer ca do de US$ 10 bi -
lhões por ano. A PPL The ra pe u tics, em pre sa que fi -
nan ci ou e de tém os di re i tos so bre a tec no lo gia de
Dolly, está cer ta de que é pos sí vel clo nar por cos para
pro du zir ór gãos para se res hu ma nos. Mas se rão ne -
ces sá ri os pelo me nos cin co anos para isso.

No ano pas sa do, o Go ver no bri tâ ni co, ao per mi -
tir as pes qui sas de clo na gem hu ma na para uso mé -
dico, es ti mu lou uma das mais po lê mi cas áre as da
ciên cia, que é a pro du ção de te ci dos hu ma nos sob
me di da.

Os be ne fí ci os são imen sos, como chan ces de
cu rar do en ças como cân cer, di a be tes e mal de Alzhe i -
mer. Mas há um de sa fio co los sal: de ci dir en tre o di re i -
to à vida de em briões e o de pes so as do en tes que lu -
tam para não mor rer. 

No Bra sil, a dis cus são está no iní cio, mas os avan -
ços des sa tec no lo gia não de vem ser des pre za dos. 

Ci en tis tas acre di tam que a pró pria clo na gem
per de rá ter re no para uma área ain da mais re vo lu ci o -
ná ria: a trans for ma ção de cé lu las-tronco de adul tos
em qual quer te ci do hu ma no, pon do fim à dis pu ta por
em briões. Cé lu las-tronco são pro ge ni to ras de to das
as cé lu las que exis tem no or ga nis mo. Há até pou co
tem po pen sa va-se que só cé lu las-tronco de em briões 
ori gi na vam di fe ren tes te ci dos. Pes qui sas re cen tes, to -
da via, mos tra ram que o mes mo é vá li do para as cé lu -
las de adul tos, quan do cul ti va das num meio es pe ci al.

Mas há ris cos. Um dos ma i o res de sa fi os da
ciên cia é des co brir como con tro lar as subs tân ci as
que fa zem com que as cé lu las-tronco se trans for mem
em cé lu las de te ci dos es pe cí fi cos. Um pas so em fal so 
pode ter con se qüên ci as de sas tro sas. Te o ri ca men te,
um erro pode le var, por exem plo, a cé lu las do cé re bro
a for mar den tes. Já se sabe que isso acon te ce na na -
tu re za e não se pode ar ris car que acon te ça na ca be -
ça dos pa ci en tes. Cer tos pro ble mas no iní cio da ges -
ta ção ca u sam er ros de di fe ren ci a ção ce lu lar que fa -
zem com que se de sen vol va uma mas sa dis for me de
os sos, mús cu los, den tes e ou tros te ci dos no lu gar do

feto. É um pro ble ma cha ma do te ra to ma. Cer ca de mil
fa to res de di fe ren ci a ção ce lu lar já fo ram des co ber tos, 
po rém de vem exis tir mais de dez mil. E não bas ta sa -
ber qua is são, é pre ci so sa ber como uti li zá-los.

Para al guns ci en tis tas, o uso de cé lu las-tronco
do pró prio adul to vai tor nar a clo na gem uma téc ni ca
do pas sa do. Não será mais pre ci so usar em briões. A
ciên cia co me ça a des co brir como trans for mar as cé -
lu las-tronco de pes so as adul tas em di fe ren tes te ci dos 
do cor po. Com pa nhi as de pes qui sa de pon ta, como a
Ge ron, já de sis ti ram da clo na gem de em briões e co -
me ça ram a in ves tir no es tu do de cé lu las de adul tos.

O em pre go das cé lu las-tronco, como uma al ter -
na ti va à clo na gem, é ape nas mais um exem plo dos
inu me rá ve is pon tos de dis cus são da ma té ria. 

Qu a is as mo ti va ções por trás des tas ques tões?
Pro gres so da ciên cia? Amor à hu ma ni da de? Altru ís -
mo? Va i da de? Lu cro? Ga nân cia? Nar ci sis mo? Au -
to-promoção? Medo da im per ma nên cia? O que mais
po de ría mos enu me rar?

Na ver da de, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, não po de mos nos fur tar de co nhe ci men tos que
po dem ser be né fi cos para a hu ma ni da de. 

A ma té ria pu bli ca da no Cor re io Bra zi li en se
nos en che de pre o cu pa ção por que os en tre vis ta dos
não apon tam para uma uto pia dis tan te. Ao con trá rio,
de nun ci am pes qui sas fe i tas na sur di na, no cam po in -
con tro lá vel da Bi o tec no lo gia, e bus cam ali a dos em
pa í ses que pos su em le gis la ção fa vo rá vel aos seus in -
te res ses.

Tra go, mais uma vez, esta ques tão ao Se na do
por que sei que a ciên cia gera co nhe ci men to, mas é
nos so pa pel, en quan to le gis la do res, apro fun dar mos
uma re fle xão crí ti ca acer ca dos li mi tes para o uso
des se co nhe ci men to e da ne ces si da de da pro te ção
da so ci e da de con tra o mau em pre go da tec no lo gia. 

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do. 
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com o re tor no dos
tra ba lhos da CPI do Fu te bol e a pro xi mi da de da data
fi nal para que en tre em vi gor a Lei do Pas se, vá ri os te -
mas li ga dos à Lei do Espor te vol tam ao cen tro das
aten ções, pro vo can do ma ni fes ta ções as mais di fe -
ren ci a das. Algu mas bem aba li za das, ou tras de sin for -
ma das e ou tras to tal men te fora de sin to nia com a re a -
li da de do es por te e do fu te bol bra si le i ro, o que ca u sa
al gu mas pre o cu pa ções. 

Leio nos jor na is de hoje a ini ci a ti va do mi nis tro
dos Espor tes, Car los Mel les, de an ga ri ar o apo io do
ex-ministro Pelé para a tese de am pli a ção do pra zo de 
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adap ta ção dos clu bes à Lei do Pas se e do tem po mí -
ni mo de vi gên cia do pri me i ro con tra to. 

Acho lou vá vel a pre o cu pa ção do mi nis tro, em -
bo ra, no pri me i ro pon to, eu con cor de com a po si ção
de fen di da por Pelé. A Lei do Pas se foi pro mul ga da em 
1998. Os clu bes ti ve ram três anos para se adap ta rem. 
Se ain da não fi ze ram é por que não vão fa zer nun ca.
Não tem ca bi men to um novo adi a men to.

A Lei Pelé foi apro va da pelo Con gres so há três
anos. No ca pí tu lo con cer nen te à ques tão do pas se,
foi re fe ren da da em ju lho do ano pas sa do por uma
nova co mis são mis ta do Con gres so. Se ria no mí ni mo
um ca su ís mo re tar dá-la uma vez mais em fun ção de
ca sos iso la dos de um ou ou tro clu bes que se di zem
pre ju di ca dos.

Não po de mos fi car nes se eter no ir e vir, sob
pena de fi car mos des mo ra li za dos e o fu te bol con ti -
nu ar afunda do em pro ble mas. Se a lei ti ves se sido
apro va da de for ma pre ci pi ta da, tudo bem. Mas não.
Ela foi exa us ti va men te dis cu ti da por con gres sis tas e
des por tis tas em duas oca siões, che gan do-se a mes -
ma con clu são. A Lei do Pas se é ar ca i ca e pro mo ve o
atra so no fu te bol, na me di da em que não obri ga os
clu bes a bus ca rem al ter na ti vas para se sus ten ta rem,
como, por exem plo, in ves tin do na qua li da de do es pe -
tá cu lo e na ex plo ra ção da mar ca do clu be. Pre ci sa
mes mo ser ex tin ta, sem mais de lon gas.

Por ou tro lado, con cor do com a von ta de do mi -
nis tro Mel les em mu dar o ar ti go da lei, es ta be le cen do
um pra zo ma i or para a vi gên cia do pri me i ro con tra to
do atle ta pro fis si o nal. Mu dan ça essa, é bom fri sar,
que já ti nha sido pro pos ta por nós no pro je to de con -
ver são da me di da pro vi só ria do go ver no, em ju lho do
ano pas sa do. Pro pu se mos au men tar de dois para
qua tro anos o pra zo do pri me i ro con tra to, mas este
ar ti go foi ve ta do, de for ma equi vo ca da, pelo pre si den -
te Fer nan do Hen ri que.

Tan to foi uma de ci são equi vo ca da que o pró prio
mi nis tro dos Espor tes pro põe ago ra esta mu dan ça,
que já po de ria es tar em vi gor. Uma mo di fi ca ção im -
por tan te, para que o clu be for ma dor do atle ta te nha
um mí ni mo de ga ran tia e de apro ve i ta men to so bre um 
atle ta em que ele in ves tiu e tra ba lhou para for mar. Se
não le var mos isso em con si de ra ção cor re re mos o sé -
rio ris co de ver mos fe cha das tan tas es co li nhas de fu -
te bol país afo ra, ins ti tu i ções que, além de re ve la rem
cra ques, cum prem tam bém um im por tan te pa pel so -
ci al. O pró prio Pelé ad mi te apo i ar essa mu dan ça, re -
je i ta da pelo go ver no que, ago ra, fe liz men te, pen sa
em vol tar atrás.

Mas esse as sun to me leva a ou tro, le van ta do
ontem pelo se na dor Ge ral do Althoff, que tão bem
vem re la tan do a CPI do Fu te bol aqui no Se na do. Pre -
o cu pou-me a co lo ca ção do se na dor pro pon do no vas
al te ra ções na Lei do Espor te. 

Pre o cu pou-me pri me i ro por que a Lei foi apro va -
da há pou co mais de seis me ses. O Con gres so Na ci o -
nal tra ba lhou ar du a men te, ou viu cen te nas de des por -
tis tas, di ri gen tes, cro nis tas e pro fis si o na is li ga dos ao
setor. E fez uma lei, a meu ver, to tal men te sin to ni za -
da com a re a li da de e as ne ces si da des do des por to
na ci onal. 

Pro por no vas mu dan ças, que po di am ter sido
apre sen ta das há seis me ses, é atra ir para o Con gres -
so Na ci o nal crí ti cas as sen ta das em des pre pa ro, des -
co nhe ci men to do as sun to e im pro vi sa ção. As leis não
po dem ser mu da das to dos os dias, em fun ção de in te -
res ses de oca sião. 

Fi quei pre o cu pa do tam bém com o prin ci pal item 
aven ta do pelo se na dor Althoff: re to mar a exi gên cia de 
que to dos os clu bes se trans for mem em em pre sas.
Tra ta-se de uma exi gên cia tão ab sur da quan to que rer
que to das as em pre sas se trans for mem em clu bes.

Além dis so, mais do que o fim da lei do pas se,
esse ar ti go sim pro vo ca ria de sem pre go no se tor, com 
o fe cha men to de mi lha res de clu bes de fu te bol no in -
te ri or do Bra sil. Cen te nas de les não te ri am a mí ni ma
con di ção de obe de cer tal exi gên cia. A gran de ma i o ria
fun ci o na em fun ção do ide a lis mo e da pa i xão de seus
di ri gen tes e tor ce do res. Se quer pos su em ren da ou lu -
cro. Pelo con trá rio, são qua se to dos de fi ci tá ri os e, re -
pi to, so bre vi vem com a aju da de pes so as apa i xo na -
das pelo fu te bol, de sen vol ven do um gran de tra ba lho
so ci al e de re ve la ção de jo ga do res. Aí eu per gun to:
como es tru tu ras como essa vão con se guir man ter-se
como em pre sas? Sim ples men te não vão con se guir.

Não en con tra-se aí o foco das ir re gu la ri da des
no fu te bol. Pelo que a CPI tem apu ra do, elas es tão
cen tra das numa mi no ria de gran des clu bes, cuja
trans for ma ção em em pre sas tam bém não re sol ve ria
o pro ble ma. Ou al guém acre di ta que a en tre ga des se
pa tri mô nio a gran des mul ti na ci o na is que vi sam úni ca
e tão so men te o lu cro fi nan ce i ro vá re sul tar em mo ra -
li za ção? Cla ro que não. A pro va dis so está ní ti da nos
re cen tes es cân da los eu ro pe us de trans fe rên cia de jo -
ga do res, pas sa por tes fal sos e tan tos ou tros.

Se nhor pre si den te, se nho ras e se nho res se na -
do res.

No ano pas sa do, tra ba lha mos duro na ela bo ra -
ção de uma Lei do Espor te. Uma co mis são mis ta do
Se na do e da Câ ma ra de bru çou-se so bre o tema por
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mais de 100 dias. Ou vi mos es pe ci a lis tas de to das as
áre as, atle tas, di ri gen tes, ju ris tas. A nova lei ga nhou
re per cus são po si ti va na ma i o ria da crô ni ca es pe ci a li -
za da do país, foi apro va da por una ni mi da de no Con -
gres so e teve a san ção ime di a ta do pre si den te, com
pou cos ve tos. Um de les, que de ve rá ser re vis to por
ini ci a ti va do pró prio go ver no.

Man ti ve mos a base da Lei Pelé, mu dan do al -
guns pon tos que a prá ti ca mos trou es ta rem em de sa -
cor do com a nos sa re a li da de. For mu la mos uma lei
mo der na, que es ti mu la in ves ti men tos in ter na ci o na is
no es por te, so bre tu do no fu te bol, sem que isso im pli -
que em sim ples men te en tre gar esse pa tri mô nio na -
ci onal à ga nân cia de in ves ti do res de ou tros pa í ses,
que, pelo tex to an te ri or, po de ri am fa zer do nos so fu te -
bol o que bem en ten des sem. 

A ex plo ra ção de mar cas e pa tro cí ni os con ti nua
li vre, sem ne nhu ma res tri ção. Os clu bes, po rém, de -
vem con ti nu ar sob o co man do de seus as so ci a dos,
que fi cam com o po der para de ci dir o des ti no de suas
agre mi a ções. Essa foi uma tese apo i a da por am pla
ma i o ria, pois per mi te a en tra da de re cur sos sem que
os in te res ses me ra men te co mer ci a is ve nham a so -
bre pu jar o in te res se es por ti vo.

Re fe ren da mos o fim da fa mi ge ra da Lei do Pas -
se, cri an do ga ran ti as para o clu be for ma dor do atle ta,
como a pos si bi li da de de as si nar o pri me i ro con tra to e
a pre fe rên cia na re no va ção. Qu e ría mos, in clu si ve,
que o pri me i ro con tra to ti ves se qua tro anos e não
ape nas dois, ar ti go que, como já dis se, foi ve ta do pelo 
go ver no e deve ago ra ser re vis to.

Re cri a mos o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça Des -
por ti va. A exis tên cia de um tri bu nal su pe ri or, de ca rá -
ter re cur si vo, evi ta rá que pro ble mas de or dem des -
por ti va che guem à Jus ti ça Co mum, evi tan do trans -
tornos como o que ti ve mos no ano pas sa do, que
aca bou re sul tan do no fra cas so que foi a Copa João
Ha ve lan ge.

Pela mi nha ex pe riên cia de lon gos anos na área
es por ti va, te nho a con vic ção de que esta lei es pe lha a 
von ta de e o en ten di men to da ma i o ria dos re pre sen -
tan tes do es por te na ci o nal. Foi um pro je to cri a do a
par tir da ma ni fes ta ção de to dos os se to res do des por -
to bra si le i ro, que tem to das as con di ções de ser um
ele men to pro te tor e im pul si o na dor do nos so es por te.
Um pro je to con sis ten te, que tem tudo para ser efi ci en -
te e du ra dou ro.

Sem pre fui aves so a ra di ca lis mos. E é cla ro que
es tou aber to a no vas dis cus sões. Acre di to, no en tan -
to, que pro por mu dan ças es tru tu ra is numa lei apro va -
da há seis me ses, com o res pal do ob ti do por ela, não
se ria uma boa co i sa nem para o Con gres so e mu i to
me nos para o es por te. Prin ci pal men te por que vejo
nessa ten ta ti va não um no bre in te res se no des por to,
mas o aten di men to a in te res ses mi no ri tá ri os de oca -
sião.

O es por te bra si le i ro, bem como o Con gres so
Na ci o nal, não po dem se mo ver le va dos por in te res -
ses e mo dis mos sa zo na is. Não é por que de ter mi na do 
clu be de fu te bol ou um ou ou tro ór gão de im pren sa
quer, que as leis de vam ser in de fi ni da men te mo di fi ca -
das. Até por que, da qui a pou co se rão es ses os pri me -
i ros a nos cri ti car por ado tar mos me di das im pen sa -
das e pre ci pi ta das.

De qual quer for ma, de ve mos es tar sem pre
aber tos ao diá lo go cons tru ti vo. Essa se ma na, es ta rei
me en con tran do com o mi nis tro Car los Mel les para
dis cu tir es sas ques tões.

Mas te mos sem pre que ter em men te, como ob -
je ti vo prin ci pal e inar re dá vel, o avan ço do es por te e a
ima gem do Con gres so Na ci o nal.

Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a gra vi da de
dos pro ble mas re la ti vos à con cen tra ção da pro pri e -
da de fun diá ria no Bra sil é bem co nhe ci da. Te mos,
ain da hoje, vas tas ex ten sões de ter ras ina pro ve i ta -
das e um gran de nú me ro de bra si le i ros que de se jam 
vi ver da pro du ção agro pe cuá ria mas não têm aces -
so à ter ra. As as pi ra ções não re a li za das des se seg -
men to po pu la ci o nal ge ram gra ves ten sões so ci a is,
si tu a ção que se tor na tan to mais pre o cu pan te na
me di da em que pode ser ins tru men ta li za da com ob -
je ti vos po lí ti cos.

A fal ta de opor tu ni da des no cam po acar re ta,
tam bém, se ri ís si mas re per cus sões no meio ur ba no.
Expul sas da zona ru ral, va gas de mi gran tes des lo -
cam-se para as ci da des em bus ca de em pre go. Qu a -
se sem pre com pou quís si ma ou ne nhu ma qua li fi ca -
ção, es ses ex-agricultores pra ti ca men te não têm
chan ce no dis pu ta do mer ca do de tra ba lho de nos sos
dias. Aca bam, por tan to, en gros san do o cin tu rão de
mi sé ria, fa ve la do em tor no das ci da des de mé dio e
gran de por te, au men tan do a pres são por equi pa men -
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tos ur ba nos. Mu i tas ve zes, a ab so lu ta fal ta de pers -
pec ti va con duz os fi lhos des ses mi gran tes à mar gi na -
li da de cri mi no sa, con tri bu in do para com por o qua dro
de alar man te in se gu ran ça em que to dos vi ve mos.

Essa pro ble má ti ca, que pode ser ob ser va da nas 
mais di ver sas re giões do País, é vi vi da de for ma par ti -
cu lar men te agu da pelo Esta do do Pa ra ná, ape sar da
gran de pu jan ça da agri cul tu ra lo cal, res pon sá vel pela
ma i or pro du ção de grãos do País. As mu dan ças es -
tru tu ra is da eco no mia ru ral, as so ci a das à po lí ti ca de
es tí mu lo à ex por ta ção de grãos em de tri men to da
pro du ção de ali men tos por pe que nos pro pri e tá ri os,
tor na ram o Pa ra ná pal co da que le que tem sido nada
mais, nada me nos do que o mais in ten so êxo do ru ral
do mun do, no me nor es pa ço de tem po.

Os nú me ros são, de fato, im pres si o nan tes, ca -
rac te ri zan do uma ver da de i ra diás po ra, iden ti fi ca da
em es tu dos de ins ti tu i ções aca dê mi cas e ór gãos go -
ver na men ta is de pes qui sa. Só na dé ca da de 70, dois
mi lhões, se is cen tas e cin qüen ta mil pes so as aban do -
na ram o cam po no Pa ra ná. Qu a se um mi lhão e meio
de las fo ram em pur ra das para as pe ri fe ri as das mé di -
as e gran des ci da des do Esta do, onde vi vem em pés -
si mas con di ções, sen do o res tan te jo ga da em di re ção 
às fron te i ras agrí co las do Oes te do Bra sil. Em ape nas
duas dé ca das e meia, en tre 1970 e 1995, a po pu la -
ção ru ral do Esta do foi re du zi da em mais de 50%, en -
quan to a po pu la ção ur ba na qua se tri pli cou. E, ain da
mais es tar re ce dor: se gun do da dos do Insti tu to Bra si -
le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE –, de 1995
para 1996 o nú me ro de pro pri e da des ru ra is caiu de
466 mil 397 para 371 mil 881! Um de crés ci mo su pe ri -
or a 20% em ape nas um ano!

Um dos re sul ta dos des se pro ces so foi a cri a ção
da fi gu ra do tra ba lha dor ru ral vo lan te, o cha ma do
”bóia-fria“, que mi gra nas en tres sa fras à pro cu ra de
tra ba lho e ge ral men te en ca mi nha-se para cen tros ur -
ba nos. Pri va do de um ren di men to re gu lar ao lon go de
todo o ano, o ”bóia-fria“ fica des po ja do de con di ções
dig nas de vida. Hoje, eles re pre sen tam nada me nos
que 27% da po pu la ção ru ral pa ra na en se, um vas to
seg men to so ci al que até re cen te men te não ha via me -
re ci do um pro gra ma es pe ci al vol ta do às suas ne ces -
si da des de ci da dãos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con fron -
ta do com esse gra vís si mo pro ble ma so ci al, o Go ver -
na dor Ja i me Ler ner, ao ini ci ar seu pri me i ro man da to,

em ja ne i ro de 1995, lan çou o Pro gra ma Vila Ru ral,
que com bi na ha bi ta ção e pro du ção agrí co la.

Par tin do do en ten di men to de que é im pos sí vel
dis so ci ar os pro ble mas ur ba nos dos pro ble mas do
cam po, e de que é ne ces sá rio atu ar si mul ta ne a men te 
so bre os efe i tos e as ca u sas do pro ces so mi gra tó rio,
co me çou-se a co lo car em prá ti ca um pro gra ma em
que as sen ta men tos hu ma nos es tão as so ci a dos a ati -
vi da des eco nô mi cas, vi san do a as se gu rar ter ra, mo -
ra dia, edu ca ção, sus ten to, tra ba lho e bem-estar à co -
mu ni da de.

Ao evi tar a dis so ci a ção en tre os pro ble mas ur -
ba nos e os ru ra is, o Po der Pú bli co ga ran tiu con di ções
para re a li zar um pla ne ja men to glo bal que vin cu la mo -
ra dia e tra ba lho para as fa mí li as; ge ra ção de em pre -
gos e aque ci men to das eco no mi as dos Mu ni cí pi os no 
se tor da cons tru ção ci vil; e, ain da, lo ca li za ção ide al
dos nú cle os ru ra is em fun ção do pla ne ja men to ur ba -
no de cada ci da de em que se ins ta la. Con tri bu in do
para di mi nu ir o êxo do ru ral, o Pro gra ma con fe re tem -
po às ci da des para me lhor res pon der às pres sões por 
equi pa men tos ur ba nos.

O pro gra ma das Vi las Ru ra is ca rac te ri za-se
como uma re for ma agrá ria mo der na, efi caz e não
tra u má tica, ao pro por ci o nar ao tra ba lha dor ru ral e
sua fa mí lia, além de uma ha bi ta ção e um pe da ço de
ter ra, um pro ces so de re e du ca ção e de va lo ri za ção
de sua dig ni da de hu ma na.

Uma am pla va ri e da de de cur sos e tre i na men tos
vêm sen do ofe re ci dos nos Cen tros de Con vi vên cia
Fa mi li ar ins ta la dos nas Vi las Ru ra is, ob je ti van do ca -
pa ci tar as fa mí li as não ape nas para ob te rem ma i or
pro du ti vi da de agrí co la, como tam bém au men to de
seus ren di men tos, me di an te o apren di za do de téc ni -
cas de trans for ma ção da sua pro du ção. Além de ali -
men tos, as Vi las Ru ra is vêm pro du zin do vas sou ras,
chi ne los, tem pe ros e ar te sa na tos de todo tipo, en tre
ou tros pro du tos. São re sul ta dos da trans for ma ção
dos pro du tos pri má ri os, que ga ran tem uma ren da
com ple men tar às fa mí li as. Na agri cul tu ra de sub sis -
tên cia e tam bém para a ven da de ex ce den tes, são
pro du zi dos hor ta li ças, ar roz, fe i jão, mi lho, ovos, car ne 
su í na, man di o ca e ou tros ali men tos.

A ele va ção dos pa drões de con su mo, jun ta -
men te com a me lho ria da hi gi e ne e o abas te ci men to
de água tra ta da, já se re fle te em uma sen sí vel me -
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lho ra nos ní ve is de sa ú de dos mo ra do res dos nú cle -
os. Já com o ob je ti vo de as se gu rar um mer ca do es tá -
vel para a co lo ca ção dos pro du tos das Vi las Ru ra is,
a co or de na ção agrí co la e so ci al do Pro gra ma tra ba -
lha para fe char a ca de ia pro du ti va, es ta be le cen do
acor dos com agro in dús tri as e com o se tor de co mér -
cio ali mentício.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a im plan -
ta ção das Vi las Ru ra is pelo Go ver no do Pa ra ná é fe i ta 
em par ce ria com as pre fe i tu ras de Mu ni cí pi os onde
mais in ten sa men te se ma ni fes ta o pro ble ma do êxo do 
ru ral. As Vi las cri am um chão para que o tra ba lha dor
ru ral vol te a ter suas ra í zes na ter ra, as se gu ram sus -
ten to para a fa mí lia – ga ran tin do tra ba lho du ran te
todo o ano – e re pre sen tam uma al ter na ti va na qual a
ma nu ten ção do ho mem no cam po ocor re com res pe i -
to à sua dig ni da de.

Os lo tes que com põem as Vi las Ru ra is são de fi -
ni dos e têm cer ca de 5 mil me tros qua dra dos, com um 
mó du lo de mo ra dia ini ci al de 44 me tros qua dra dos. A
pro pos ta é que o mo ra dor faça, com tem po e na me di -
da de suas pos si bi li da des e ne ces si da des, am pli a -
ções de acor do com seu gos to pes so al, pla ne ja men to 
fa mi li ar e a cul tu ra cons tru ti va de cada re gião.

Nas Vi las Ru ra is, o tra ba lha dor tem abri go e
tra ba lho, ten do to das as con di ções de tra ba lhar nas
sa fras como di a ris ta e de, nas en tres sa fras, cu i dar
de sua pró pria ati vi da de, pro du zin do ali men to para
sua fa mí lia e co mer ci a li zan do os ex ce den tes. Para
ga ran tir seu su ces so nes se novo modo de vida, os
tra ba lha do res e suas fa mí li as re ce bem as sis tên cia
téc ni ca, tre i na men to para ca pa ci ta ção e in su mos,
me di an te ações de que par ti ci pam, prin ci pal men te,
qua tro Se cre ta ri as de Esta do: Ha bi ta ção; Agri cul tu ra 
e Abas te ci men to; Cri an ça e Assun tos da Fa mí lia; e
Tra bal ho.

Um as pec to que evi den cia a in te li gen te for mu la -
ção do Pro gra ma é o fato de que as Vi las Ru ra is, sem -
pre que pos sí vel, fi cam lo ca li za das pró xi mas a dis tri -
tos ru ra is, apro ve i tan do a in fra-estrutura co mer ci al,
es co lar e de sa ú de já exis ten te, como for ma de não
so bre car re gar as pre fe i tu ras com a cons tru ção de no -
vos equi pa men tos e tam bém a fim de ga ran tir tro cas
so ci a is na con vi vên cia com ou tros nú cle os ha bi ta dos.
A im plan ta ção do pro gra ma ori en ta-se, pri o ri ta ri a -
men te, para re giões com gran de con cen tra ção de
mão-de-obra ru ral tem po rá ria, como o são as re -

giões pro du to ras de al go dão e ca na-de-açúcar, por
exem plo.

As van ta gens do sis te ma de au to ges tão ga ran -
te a ge ra ção de em pre gos no mer ca do de tra ba lho
de cada re gião, bem como o aque ci men to das eco -
no mi as mu ni ci pa is com a ven da de ma te ri a is de
cons tru ção. Nos três pri me i ros anos de fun ci o na -
men to do Pro gra ma Vila Ru ral, fo ram ge ra dos 126
mil em pre gos na cons tru ção ci vil ha bi ta ci o nal, e o
aque ci men to dos mer ca dos lo ca is de ma te ri a is fi cou
en tre 20% e 30%.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ini ci a ti -
va re ce beu pre mi a ções, como as con fe ri das, em
1997, pe las Fun da ções Ford e Ge tú lio Var gas. Entre
300 pro je tos bra si le i ros de ges tão pú bli ca e ci da da -
nia, o Pro gra ma Vila Ru ral foi pre mi a do como um dos
20 me lho res do País. As Vi las Ru ra is tam bém fo ram
con si de ra das pelo Pro gra ma Co mu ni da de So li dá ria
como um exem plo a ser se gui do.

De fato, o Pro gra ma Vila Ru ral não re pre sen ta
ape nas o pri me i ro pro je to mas si vo de ha bi ta ção ru -
ral do Bra sil. Mais do que isso, ele apon ta um ca mi -
nho para qual quer Uni da de da Fe de ra ção que de -
se je re vi ta li zar sua vo ca ção agrí co la, ao mes mo
tem po em que bus ca a con so li da ção de no vas al ter -
na ti vas eco nô mi cas e tra ba lha no sen ti do de as se -
gu rar uma con vi vên cia so ci al mais har mo ni o sa,
como via para o de sen vol vi men to e o bem-estar de
sua po pu la ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro ces -
so de con cen tra ção fun diá ria no País apro fun da-se
cada vez mais e vai al can çan do pro por ções dra má ti -
cas, com re per cus sões gra vís si mas não ape nas para
os ex clu í dos do cam po, mas tam bém para a qua li da -
de de vida nas ci da des. É ur gen te que se faça algo
an tes que seja tar de. O Pro gra ma Vila Ru ral, ao as so -
ci ar as sen ta men tos hu ma nos e ati vi da des pro du ti vas, 
den tro de uma pro pos ta eco no mi ca men te ra ci o nal,
com cu nho hu ma nís ti co e de mo crá ti co, apa re ce
como uma ex ce len te op ção para o en fren ta men to
des se sé rio pro ble ma.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia
vai en cer rar os tra ba lhos, con vo can do as Srªs e os
Srs. Se na do res para a Pri me i ra Re u nião Pre pa ra tó ria 
da Ter ce i ra Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da Qüin qua -
gé si ma Pri me i ra Le gis la tu ra, a re a li zar-se ama nhã,
dia 14 do cor ren te, às 15 ho ras, des ti na da à ele i ção
do Pre si den te do Se na do Fe de ral para o biê nio
2001/2002.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 50 mi nu tos.)

––––––––––

ATA DA 2ª REUNIÃO, REALIZADA
EM 2 DE JUNHO DE 2000

(Pu bli ca da no DSF de 3 de ju nho de 2000)

RETIFICAÇÃO

À pá gi na nº 11.478, 1ª co lu na, na Emen da nº
15-CAE, cons tan te do Pa re cer nº 565, de 2000, so bre
o Pro je to de Lei do Se na do nº 646, de 1999 – Com ple -
men tar,

Onde se lê:

Emen da nº 15-CAE

Art. 43. (...)
A ação pe nal con tra o con tri bu in te, pela even tu -

al prá ti ca de cri me con tra a or dem tri bu tá ria, as sim

como a ação de que bra de si gi lo fis cal, ban cá rio e de
cor res pon dên cia, só po de rão ser pro pos tas após o
en cer ra men to do pro ces so ad mi nis tra ti vo que com -
pro ve ir re gu la ri da de fis cal." (NR)
....................................................................................
....................................................................................

Le ia-se:

Emen da nº 16-CAE

Art. 43. (...)
A ação pe nal con tra o con tri bu in te, pela even tu -

al prá ti ca de cri me con tra a or dem tri bu tá ria, as sim
como a ação de que bra de si gi lo fis cal, ban cá rio e de
cor res pon dên cia, só po de rão ser pro pos tas após o
en cer ra men to do pro ces so ad mi nis tra ti vo que com -
pro ve a ir re gu la ri da de fis cal." (NR)
....................................................................................
....................................................................................

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL, SENADOR

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

13-2-2001
Ter ça-feira

11h – Ina u gu ra ção da sede do Pro gra ma Inter le gis
Via N2 – Ane xo E do Se na do Fe de ral

15h20 – Se nhor Ja i me Gama, Mi nis tro de Ne gó ci os
  Estran ge i ros de Por tu gal

15h30 – Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria do Se na do
 Fe de ral
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Ata da 1ª Reunião Pre pa ra tó ria
em 14 de fevereiro de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Há nú me ro re gi men tal. De cla ro aber ta a re u -
nião pre pa ra tó ria da Ter ce i ra Ses são Le gis la ti va Ordi -
ná ria da Qüin qua gé si ma Pri me i ra Le gis la tu ra.

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

A pre sen te re u nião des ti na-se à ele i ção e pos -
se do Pre si den te do Se na do Fe de ral, que di ri gi rá os
tra ba lhos da Casa du ran te o biê nio 2001/2002. De
acor do com o dis pos to no in ci so I do § 1º do art. 60
do Re gi men to Inter no, a ele i ção para Pre si den te do
Se na do far-se-á por es cru tí nio se cre to e ma i o ria de
vo tos, pre sen te a ma i o ria da com po si ção do Se na -
do.

Qu e ro de logo sa li en tar que é ób vio que o Se -
na do sabe da exis tên cia de três can di da tu ras. Entre -
tan to, só en vi ou à Mesa ofí cio com a sua can di da tu -
ra o Se na dor Jef fer son Pé res. Por tan to, peço que os 
de ma is can di da tos ou os seus Lí de res di gam que
são can di da tos, para que, pos te ri or men te, pos sa -
mos con fec ci o nar as cha pas.

É o se guin te o ofí cio re ce bi do:

OF. Nº 12/2001 – GLDPT

Bra sí lia, 14 de fe ve re i ro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Co mu ni co a V. Exª que o Blo co Par la men tar da 
Opo si ção está in di can do o Se na dor Jef fer son Pé res
como can di da to à Pre si dên cia do Se na do Fe de ral.

Aten ci o sa men te, – He lo í sa He le na, Lí der do
Blo co Par la men tar de Opo si ção.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª tem a pa la vra.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de co mu ni car, em nome
do PMDB, a can di da tu ra do Se na dor Ja der Bar ba lho 
para Pre si den te do Se na do Fe de ral.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Agra de ço a V. Exª.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Pre si den te, o Par ti do da Fren te Li be ral está apo i an -
do a can di da tu ra do Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr.
Pre si den te, na con di ção de Se na dor pelo PTB, re -
que i ro que seja re gis tra da a mi nha can di da tu ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Agra de ço a V. Exªs.

Com a con cor dân cia das li de ran ças par ti dá ri -
as, es ta be le ce re mos as se guin tes re gras a se rem
ob ser va das no pro ce di men to ele i to ral:

Cé du las de vo ta ção.

1.1 – Cé du la úni ca con ten do os no mes dos
can di da tos em or dem al fa bé ti ca e o res pec ti vo es -
pa ço para apor a es co lha do vo tan te, que de ve rá ser 
as si na la do com um ”x“.

1.2 – Os en ve lo pes se rão ru bri ca dos pre vi a -
men te pelo Pre si den te e pelo Pri me i ro-Secretário,
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com ca ne ta BIC de tin ta cor azul, na pre sen ça de
fis ca is de par ti dos, e se rão co lo ca dos – en ve lo pes e 
cé du las de vo ta ção – na ex tre mi da de da mesa,
onde se rão apa nha dos pe los Se na do res. Uma vez
de pos se da cé du la e do en ve lo pe, o Se na dor di ri -
gir-se-á para vo tar na ca bi ne te le fô ni ca, trans for ma -
da em ca bi ne in de vas sá vel, e re tor na rá para de po si -
tar o seu voto na urna, que se en con tra so bre a
mesa.

1.3 – No ato de as si na lar o voto, os Se na do res 
usa rão ca ne ta BIC, tin ta de cor azul, que está à dis -
po si ção na ca bi ne de vo ta ção.

Apu ra ção.

2.1 – Os vo tos se rão apu ra dos por es cru ti na -
do res de sig na dos pe los Par ti dos (PMDB, PFL,
PSDB, Blo co, PSB e PPB) e acom pa nha dos por fis -
ca is que de se jem – tal vez seja des ne ces sá rio que
haja re pre sen tan tes de to dos os Par ti dos.

2.2 – Após a vo ta ção, os es cru ti na do res re ti ra -
rão os en ve lo pes das ur nas, des car tá-los-ão e em pi -
lha rão as cé du las para con ta gem e con fron ta ção do
nú me ro de vo tos com o de vo tan tes.

2.3 – Se hou ver qual quer tipo de mar ca na cé -
du la de vo ta ção que iden ti fi que o voto, este será in -
va li da do.

2.4 – Ime di a ta men te após a pro cla ma ção do
re sul ta do da vo ta ção, as cé du las de vo ta ção e os
en ve lo pes se rão des tru í dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia es cla re ce ain da que, uma
vez que a de li be ra ção é se cre ta, não ha ve rá de cla -
ra ção de voto, nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 
316 do Re gi men to Inter no.

A Presi dên cia vai sus pen der a re u nião por al -
guns mi nu tos para que se pro ce da à im pres são da
cé du la de vo ta ção com os no mes dos Se na do res
Arlin do Por to, Ja der Bar ba lho e Jef fer son Péres.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Está sus pen sa a re u nião. 

(Sus pen sa às 15 ho ras e 40 mi nu tos, a re u nião
é re a ber ta às 16 ho ras e 14 mi nu tos).

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Está re a ber ta a re u nião.

As Srªs e os Srs. Se na do res se rão cha ma dos
de acor do com a lis ta ofi ci al de com pa re ci men to e
se di ri gi rão à mesa, onde apa nha rão a cé du la de vo -
ta ção e o en ve lo pe. Uma vez de pos se da cé du la e
do en ve lo pe, o Se na dor se di ri gi rá à ca bi ne in de vas -
sá vel para exer cer o seu voto e re tor na rá à mesa,
onde de po si ta rá na urna o seu voto.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, nos ter mos
do art. 56, le tra ”a“, do Re gi men to Inter no, o Sr. 3º
Se cre tá rio pro ce de rá à cha ma da dos Srs. Se na do -
res.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI ) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, Se na dor Hugo
Na po leão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Gos ta -
ria de in da gar à Mesa em que mo men to as Li de ran -
ças de vem in di car os re pre sen tan tes para efe i to da
apu ra ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Qu an do a vo ta ção for con clu í da, a Mesa
pe di rá a cada Lí der que in di que o seu re pre sen tan -
te.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Agra -
de ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O Sr. 1º Se cre tá rio pro ce de rá à cha ma da
no mi nal dos Srs. Se na do res para a vo ta ção.

São os se guin tes os Srs. Se na do res
pre sen tes:
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So li ci to aos Lí de res do PFL, PSB e PPB que
in di quem es cru ti na do res dos seus Par ti dos à Mesa.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, aten den do à de ter mi na ção da Mesa, o Par ti -
do da Fren te Li be ral in di ca como es cru ti na dor o Se -
na dor José Agri pi no, da re pre sen ta ção do Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Pre si den te, o Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro in di -
ca o Se na dor Fer nan do Ma tu sa lém para o es cru tí nio
da vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O PSB não de se ja in di car? (Pa u sa.)

Os Srs. Re nan Ca lhe i ros e Ro me ro Jucá e a Sra. 
He lo í sa He le na são de sig na dos para es cru ti na do res.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, pro ce de à cha ma da no mi nal dos Srs.
Se na do res:

(Pro ce de-se à cha ma da no mi nal para
a vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vai-se pro ce der à apu ra ção do modo anun ci -
a do ini ci al men te.

Vo ta ram 81 Srs. Se na do res.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vo ta ram 81 Srs. Se na do res. O nú me ro con fe -
re. 

O Sr. Se na dor Ro nal do Cu nha Lima ano ta rá os
vo tos do Sr. Se na dor Jef fer son Pé res.

O Sr. Se na dor Car los Pa tro cí nio ano ta rá os vo -
tos do Sr. Se na dor Ja der Bar ba lho.

O Sr. Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha ano ta rá os
vo tos do Sr. Se na dor Arlin do Por to.

(Pro ce de-se à apu ra ção dos vo tos.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O Se na dor Arlin do Por to ob te ve 28 vo tos. O
Se na dor Ja der Bar ba lho ob te ve 41 vo tos, e o Se na -
dor Jef fer son Pé res ob te ve 12 vo tos.

Pro cla mo ele i to, como Pre si den te do Se na do
Fe de ral, o Se na dor Ja der Bar ba lho. 

(Pal mas).
(Cum pri men tos).
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So li ci to aos pre sen tes na ga le ria que não se
ma ni fes tem, como está pre vis to no Re gi men to Inter no.

Peço aos Par la men ta res que to mem as sen to
nos seus lu ga res.

Peço às pes so as alhe i as ao Ple ná rio que não
ocu pem as ca de i ras dos Par la men ta res, sal vo Se na -
do res ou De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Sras e Srs. Se na do res, há qua tro anos as su mi
o man da to de Pre si den te do Se na do Fe de ral e do
Con gres so Na ci o nal, a ma i or hon ra da mi nha vida, de 
um Par la men tar, a que fui con du zi do pela con fi an ça
dos no bres Pa res.

Nes te mo men to, por tan to, em que me de sin -
cum bo da mis são que me foi con fe ri da, cum pre-me a
sa tis fa ção de re me mo rar com pro mis sos fir ma dos na -
que la oca sião e que fi ze mos re a li zar mu i tas ve zes até 
além das ex pec ta ti vas, gra ças ao rit mo de tra ba lho,
le va do a efe i to nas úl ti mas ses sões le gis la ti vas, em
per fe i ta sin to nia com os Mem bros des ta Casa.

Pro me ti, en tão, que lu ta ria por al gu mas pro po si -
ções cuja apro va ção era con si de ra da in dis pen sá vel
para o me lhor fun ci o na men to das ins ti tu i ções.

Assim, de cla rei que o Se na do Fe de ral vo ta ria o
Efe i to Vin cu lan te, im pres cin dí vel para o fun ci o na men -
to do Po der Ju di ciá rio, que só foi com ba ti do pelo cor -
po ra ti vis mo.

O Pro je to do Có di go Ci vil, que tra mi ta va há tan -
tos anos no Se na do Fe de ral – des de 1984 – foi apro -
va do pe los Se na do res e re me ti do à Câ ma ra dos De -
pu ta dos, onde, in fe liz men te, até hoje se en con tra.
Pas mem, com tan tos avan ços na Ciên cia e na so ci e -
da de, o nos so Có di go Ci vil data de1916.

O Se nado tam bém apro vou a re gu la men ta ção
da imu ni da de par la men tar, que é uma aber ra ção com -
ple ta quan do in vo ca da fora do exer cí cio da ati vi da de
no Par la men to. O povo não ace i ta essa dis cri mi na ção.
Daí por que te nho a cer te za de que não vai de mo rar
mu i to a ser apro va da pela Câ ma ra dos De pu ta dos.

Tan tos têm sido os cri mes con tra o Erá rio que a
que bra do si gi lo ban cá rio se tor na in dis pen sá vel, pelo 
me nos para os que exer cem fun ção pú bli ca. Não
pode ha ver si gi lo ban cá rio.

Em re la ção às me di das pro vi só ri as, como não
era fá cil a sua ex tin ção, li mi tar-lhes o uso já se ria ex -
tre ma men te útil ao País e, so bre tu do, ao Po der Le gis -
la ti vo, que não ab di ca, mas é usur pa do no cum pri -
men to dos seus de ve res de le gis lar.

Foi o Le gis la ti vo o res pon sá vel pelo au men to do
sa lá rio mí ni mo. A idéia de ele vá-lo era an ti ga, mas só
to mou for ça quan do en tra mos em cam po de ci di da -
men te, com ou tros com pa nhe i ros de to dos os Par ti -
dos, para lu tar pela sua me lho ria. Ain da é pou co, mu i -
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to pou co, mas já se deu o pri me i ro pas so em prol de
uma me nor de si gual da de en tre os as sa la ri a dos do
País.

Ou tras pro po si ções re le van tes ain da te rão que
ser apro va das, es pe ro, até ja ne i ro de 2003, quan do
fin da a pre sen te Le gis la tu ra.

Cres ce, dia a dia, a nos sa res pon sa bi li da de pelo 
de sen vol vi men to do País e tam bém pela de mo cra ti -
za ção das opor tu ni da des.

So mos uma Na ção de si gual, onde a con cen tra -
ção de ren da é cada vez ma i or, le van do a fal sas ale -
gri as os que po dem e a ma i o res tris te zas os per ma -
nen te men te in fe li zes. Essa é uma si tu a ção que cha -
ma a aten ção dos bra si le i ros e de todo o mun do, por -
que con ti nua sen do, e será mais ain da, ca u sa de per -
tur ba ções so ci a is.

O exer cí cio do mais ele va do pos to do Po der Le -
gis la ti vo, em meu cur rí cu lo de ho mem pú bli co, ha ve -
ria de ser co ro a do com a apro va ção con cre ta para o
avan ço do sa ne a men to da si tu a ção de mi se ra bi li da de 
em que se en con tram, ain da hoje, qua se 40 mi lhões
de bra si le i ros.

Tra cei como uma das mi nhas me tas na Pre si -
dên cia do Se na do a bus ca da er ra di ca ção da po bre -
za. Hoje, já po de mos con si de rá-la com al can ce ga -
ran ti do, ain da que em fu tu ro lon gín quo. Mas a sua di -
mi nu i ção tem que ser atin gi da já.

Por isso, apre sen tei Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção, cri an do o Fun do de Com ba te e Erra di -
ca ção da Po bre za, que re u niu Par la men ta res da Si tu -
a ção e da Opo si ção, na bus ca de so lu ções de fi ni ti vas. 
Apro va da nas duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal e
pro mul ga da a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 31, de 2000,
já em 2001 pro por ci o na rá ao Go ver no cer ca de R$4
mi lhões, a se rem apli ca dos em pro gra mas vol ta dos
para po pu la ções de ba i xa ren da.

Ago ra, pre ci sa ser re gu la da, com a pre sen ça
tam bém do Le gis la ti vo na sua exe cu ção, pois os re -
pre sen tan tes do povo e o Exe cu ti vo po dem per fe i ta -
men te tra ba lhar jun tos, com vis tas a mi no rar o so fri -
men to dos mi lhões e mi lhões de mi se rá ve is que ain da 
te mos no Bra sil. Mas não pode ser ape nas o Exe cu ti -
vo que vai di ri gir uma pro pos ta que foi re a li za da ex clu -
si va men te pelo Con gres so Na ci o nal.

Fiz ques tão de in clu ir na pa u ta das nos sas dis -
cus sões a ado ção do Orça men to Impo si ti vo, um ob je -
ti vo a ser al can ça do, se pos sí vel, ain da no pre sen te
ano.

O Orça men to tem que ser o re tra to da Admi nis -
tra ção Pú bli ca. Tem que ser cum pri do sem fa vo re ci -
men tos a quem quer que seja – como está sen do, in -

fe liz men te, ago ra cum pri do. Assim, vão se evi tar ab -
sur dos e, te nho cer te za, os abu sos pro por ci o na dos
pela prá ti ca do con tin gen ci a men to e as li be ra ções ne -
go ci a das com ili ci tu des.

Seria im pos sí vel, nes ta hora, de cli nar to das as
pro po si ções e me di das ado ta das no de sen ro lar da
nos sa ges tão, mas to das es ta rão elen ca das no Re la tó -
rio Fi nal da Pre si dên cia que V. Exªs vão re ce ber ago ra
e que será uma bús so la para os Srs. Se na do res.

Não pos so de i xar de re al çar, en tre tan to, o êxi to
da CPI do Ju di ciá rio, cri a da por ini ci a ti va mi nha, com
de ba tes mu i to aca lo ra dos con tra ela. Qu an do to dos
vi ram os seus re sul ta dos  foi cum pri do o nos so pa pel , 
o Bra sil todo apla u diu. Foi re al men te a Co mis são Par -
la men tar de Inqué ri to que pro du ziu e con ti nua pro du -
zin do os me lho res re sul ta dos no Se na do, re ve lan do
fa tos que não po de rão ser re ne ga dos pelo Po der Ju -
di ciá rio no cum pri men to dos seus de ve res, ma i o res
ain da do que os de qual quer ou tro Po der, quan do se
fala em de fen der a mo ra li da de pú bli ca.

Esse êxi to foi pos sí vel gra ças prin ci pal men te ao
tra ba lho do Se na dor Pa u lo Sou to, que, como Re la tor,
foi co ad ju va do por com pe ten tes fun ci o ná ri os des ta
Casa.

A mis são cons ti tu ci o nal do Con gres so, e prin ci -
pal men te do Se na do Fe de ral, de fis ca li zar a atu a ção
dos de ma is Po de res da Re pú bli ca, teve o seu pon to
alto no de sen ro lar das ati vi da des des sa CPI.

O tra ba lho Le gis la ti vo, vol ta do para a apu ra ção
de ir re gu la ri da des e ili ci tu des dos agen tes pú bli cos,
es ten deu-se além dos li mi tes es ti pu la dos pela sim -
ples apre sen ta ção de um re la tó rio fi nal con clu si vo. O
Se na do Fe de ral tem fe i to cum prir a sua mis são fis ca li -
za do ra na co bran ça efe ti va da ação dos de ma is ór -
gãos res pon sá ve is, tais como os Mi nis té ri os Pú bli cos
Fe de ral e Esta du al.

Aten den do à von ta de na ci o nal, vo ta mos, qua se
que por una ni mi da de, a ex tin ção do car go de juiz
clas sis ta, na Jus ti ça do Tra ba lho. Será ne ces sá rio,
en tre tan to, aten ção para que, por in ter mé dio de ou -
tros me ca nis mos não se jam cri a dos su ce dâ ne os de
sis te mas com pro va da men te vi ci a dos.

Os mé ri tos pe los avan ços al can ça dos por esta
Casa Le gis la ti va, ba ten do to dos os re cor des de re a li -
za ções em sua his tó ria, de ve rão ser atri bu í dos não
ape nas às fi gu ras de seu Pre si den te e da Mesa Di re -
to ra, como tam bém à efi ciên cia e res pon sa bi li da de
com que se hou ve ram os no bres Pa res nes se pe río do 
de trans for ma ções sig ni fi ca ti vas da atu a ção par la -
men tar, na con du ção dos des ti nos na ci o na is.
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No ple ná rio e nas co mis sões, to dos fi ze ram
eco ar, prin ci pal men te atra vés dos ve í cu los de co mu -
ni ca ção so ci al do Se na do Fe de ral, suas pre o cu pa -
ções e o seu aler ta so bre as ne ces si da des do povo,
da so ci e da de bra si le i ra como um todo.

É in dis cu tí vel que hou ve um es for ço per ma nen te
para re di men si o nar o pres tí gio do Po der Le gis la ti vo,
man ten do-o vin cu la do a tudo quan to, em cada mo -
men to, re pre sen tas se o pró prio sen ti men to po pu lar. E
um dos re qui si tos fun da men ta is foi a fiel ob ser vân cia
da trans pa rên cia dos atos pra ti ca dos, mos tran do a re -
a li da de ins ti tu ci o nal den tro de sua pre ci sa con fi gu ra -
ção, sem tan gen ci ar aque las me di das que me re cem
res so ar para o ple no co nhe ci men to da opi nião pú bli ca
bra si le i ra, que nem sem pre re ce be a no tí cia cer ta, a
não ser pe los ve í cu los de co mu ni ca ção do Se na do. 

O tem po dirá, quan to mais dis tan te fi cam es ses
qua tro anos, o quan to fo ram úte is ao Le gis la ti vo bra si -
le i ro.

O Po der Exe cu ti vo al can çou gran des êxi tos em
vá ri os se to res, prin ci pal men te me di an te as re for mas
que im plan tou, e teve a sua atu a ção efe ti va a par tir do 
pro ces so de ne go ci a ção po lí ti ca, ini ci a do e im ple -
men ta do pelo sa u do so De pu ta do Luís Edu ar do Ma -
ga lhães, in can sá vel ba ta lha dor pe las re for mas pro -
pos tas pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que e aper fe i ço -
a das, to das elas, pelo Con gres so Na ci o nal. Os re sul -
ta dos, em bo ra não sen ti dos ain da, como é na tu ral,
por toda a po pu la ção, já são per ce bi dos na me lho ria
de nos sa eco no mia.

Por tan to, o Go ver no Fer nan do Hen ri que tem do
que se ga bar, mas, nem por isso, a mi nha fala o exi me
das fa lhas que ocor re ram, mas cre io que elas po de rão
ser sa na das, por que são, so bre tu dos, fa lhas em mi nis -
té ri os que não aten tam bem para a mo ra li da de pú bli ca.

Qu e ro re par tir com os meus co le gas da Mesa,
sem ex ce ção, mas es pe ci al men te com o 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, o êxi to da nos sa
ad mi nis tra ção. Ele vo as mi nhas ho me na gens e gra ti -
dão aos de ma is com pa nhe i ros: Se na dor Ge ral do
Melo, 1º Vi ce-Presidente; Se na dor Ade mir Andra de,
2º Vi ce-Presidente; Se na dor Car los Pa tro cí nio, 2º Se -
cre tá rio; Se na dor Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio; Se na -
dor Ca sil do Mal da ner, 4º Se cre tá rio; como tam bém
aos su plen tes de Se cre tá rio, Se na do res Edu ar do Su -
plicy, Lú dio Co e lho, Jo nas Pi nhe i ro e Mar lu ce Pin to.
To dos fo ram igual men te em pe nha dos, nes ses anos,
de ma ne i ra des po ja da nos tra ba lhos aqui em pre en di -
dos pelo en gran de ci men to do Se na do Fe de ral.

É tam bém do meu de ver di ri gir uma pa la vra de
lou vor ao ex ce len te fun ci o na lis mo da Casa, for ma do

por pes so as al ta men te com pe ten tes, que aju dam os
Srs. Se na do res no tra ba lho le gis la ti vo que pro du zem.
Nes se caso, cum pre sa li en tar o pa pel que de sem pe -
nha ram nes se pe río do o Se cre tá rio-Geral da Mesa,
Ra i mun do Car re i ro Sil va e o Di re tor-Geral, Aga ci el da 
Sil va Maia.

Srªs e Srs. Se na do res, esta é uma Casa po lí ti ca
por ex ce lên cia, onde se tra vam os de ba tes mais aca -
lo ra dos e onde se luta para se pre va le cer a mo ra li da -
de pú bli ca. Não é só a pro du ção le gis la ti va; é tam bém
a qua li da de da le gis la ção. Por tudo isso é que o Se na -
do, nes ses qua tro anos, a des pe i to de nem sem pre
ser com pre en di do pela mí dia, teve um pa pel re le van -
te no País e pôde apre sen tar um ba lan ço de re a li za -
ções pou cas ve zes vis to nas duas Ca sas do Con gres -
so Na ci o nal.

Fo ram mais de duas mil me di das apre ci a das
pelo Se na do, in clu si ve de ci sões de ma i or im por tân -
cia, in clu in do-se o for ta le ci men to da ci da da nia, do re -
gi me de mo crá ti co e o au men to da qua li da de de vida
da po pu la ção. O Se na do cres ceu aos olhos de to dos,
ob te ve a ma i or pro je ção e sin to nia com a so ci e da de e
o seu com ple xo de co mu ni ca ção so ci al, for ma do pela
TV Se na do, Rá dio Se na do, Agên cia Se na do de No tí -
ci as, pelo Jor nal do Se na do, teve pa pel im por tan te na
di vul ga ção das ati vi da des de tra ba lho ár duo e sé rio
aqui de sen vol vi do. E gra ças, tudo isso, ao efi ci en te
tra ba lho do seu di re tor, o jor na lis ta Fer nan do Cé sar
Mes qui ta.

A mo ra li da de im pe rou na ad mi nis tra ção cri te ri o -
sa des ta Casa. Não há um caso se quer que se pos sa
apon tar de ir re gu la ri da de nos qua tro anos em que di -
ri gi mos o Se na do Fe de ral. De sa fio os Srs. Se na do -
res, qua is quer que se jam e de qua is quer Par ti dos, a
apon ta rem um só.

Da mes ma for ma foi con du zi da a Pre si dên cia do 
Con gres so Na ci o nal, em que pro cu rei aten der a to -
das as re i vin di ca ções jus tas apre sen ta das pelo Po der 
Exe cu ti vo.

E não po de ria ci tar o Con gres so Na ci o nal sem
me re fe rir às ca lo ro sas ma ni fes ta ções de apo io re ce -
bi das dos seus Mem bros por oca sião da úl ti ma ses -
são re a li za da na se ma na pas sa da. Ho me na gens que
cre di to à ge ne ro si da de dos Srs. Con gres sis tas – fi li a -
dos a to dos os Par ti dos po lí ti cos com as sen to nes ta e
na ou tra Casa – e que trans fi ro, nes ta hora, aos Se na -
do res que me apo i a ram nes se pe río do.

Apro va ram-se as pro pos tas mais im por tan tes do
Go ver no Fer nan do Hen ri que. Entre tan to, a sub ser -
viên cia não pas sou por esta Casa. So mos um Po der, e, 
como Po der, te mos de ser con si de ra dos pe los ou tros
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Po de res, para que se cum pram a in de pen dência e a
har mo nia tão de se ja das pela pró pria Cons ti tu i ção.

Acre di to que con ti nu a re mos as sim. E eu, de po is 
de hon ra do com a Pre si dên cia da Casa, como Se na -
dor da Re pú bli ca, es ta rei – como sem pre es ti ve –aler -
ta para a Admi nis tra ção Pú bli ca e da Casa, no sen ti do 
de que o Bra sil ocu pe po si ção en tre as na ções de sen -
vol vi das e, ao mes mo tem po, se não con se guir abo lir,
pelo me nos di mi nua a tris te sina que car re ga, há tan -
tos anos, quan do se fala jus ta men te em cor rup ção na
Ges tão Pú bli ca.

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que o Po der
Le gis la ti vo en tre gou à so ci e da de, é uma fer ra men ta
bá si ca para esse fim. 

Srs. Se na do res e ami gos, Rui Bar bo sa, que
hon rou o Se na do e que ilu mi na com a sua pre sen ça
no Ple ná rio, dá-nos, em toda a sua vida, exem plos fla -
gran tes de como se pode, com au to no mia, aju dar na
con se cu ção de ob je ti vos ma i o res do Po der Exe cu ti vo. 
Foi no es pí ri to do gran de ci vi lis ta que ab sor vi os prin -
cí pi os sa cros san tos que todo ho mem pú bli co tem a
obri ga ção de co nhe cer e de fen der.

Em re la ção ao Bra sil, per mi to-me fir mar al guns
pon tos ci men ta dos em con ce i tos ina ba lá ve is. O Bra sil 
não me re ce que seus go ver nan tes não te nham co -
nhe ci men tos das gra ves ir re gu la ri da des que in fe liz -
men te ocor rem, be ne fi ci an do apa ni gua dos alhe i os à
mo ra li da de do Go ver no. A hon ra do Po der Exe cu ti vo
não pode ser pos ta em dú vi da pe los que, por uma
ques tão de con fi an ça do Go ver nan te, não se guem a
sua tra di ção de hon ra dez.

O Bra sil não me re ce um Ju di ciá rio su je i to à cor -
rup ção, vul ne rá vel às va i da des pes so a is e à bus ca de 
van ta gens e ga lar dões que cons pur cam o seu exer cí -
cio. Luto por um Po der Ju di ciá rio in de pen den te, de
ho mens pro bos e cons ti tu í do de Ma gis tra dos vol ta -
dos sem pre para a apli ca ção lim pa da Jus ti ça, que al -
can ce igual men te gran des e pe que nos, ne ces si ta dos
e abas ta dos. 

A Jus ti ça de mo ra da e tar dia – já pro cla ma va o
gran de ba i a no – ”é uma in jus ti ça“. 

O Bra sil não me re ce um Le gis la ti vo aber to a
cor rup ção, a car tas de in ten ção de com pra e ven da
no mer ca do de va i da des, bal cão de ne go ci a tas ei va -
do de opor tu nis mo e ex pos to a po lí ti ca pes so al e a
de fe sa de in te res ses in di vi du a is nos de dos dos ven di -
lhões que não hon ram o man da to re ce bi do pelo povo.

O Con gres so Na ci o nal é o ner vo ex pos to dos
sen ti men tos e es pe ran ça do povo e do ele i to ra do que
o ele geu, na con fi an ça de ser cor res pon di do e aten di -
do nas suas ne ces si da des. 

Le gis la ti vo é a ex pres são mais alta do exer cí cio
da po lí ti ca. 

O Bra sil e o Se na do Fe de ral não me re cem tri -
lhar ca mi nhos de pe num bra con du zi dos por aque les
que não são acre di ta dos pela so ci e da de. 

Sr.ªs e Srs. Se na do res, saio fe liz pela cons ciên -
cia do de ver cum pri do. Saio fe liz pelo apo io que ob ti ve 
de meus co le gas to dos os anos em que pre si di a
Casa. Não te nho, é cla ro, a una ni mi da de, e me gabo
de não tê-la, até por que, se as sim fos se, pro va vel -
men te não te ria bem cum pri do os meus de ve res. 

Encer ra mos este pe río do de qua tro anos à fren -
te da Mesa do Se na do Fe de ral ple na men te con ven ci -
do de que aju da mos a es cre ver, de fato, uma pá gi na
im por tan te na His tó ria do Bra sil, que será lida, no fu -
tu ro, pe las no vas ge ra ções, para gran de or gu lho do
nos so Par la men to.

No exer cí cio do man da to que ora se en cer ra, sei 
que con tei com as pre ces dos ho mens e das mu lhe -
res da Ba hia, que, como sem pre, re zam para o êxi to
do meu des ti no, que, mais do que nun ca, se con fun de 
com o da mi nha ter ra.

Per mi tam-me, pois, os meus ilus tres Co le gas, que 
as úl ti mas pa la vras des sa ora ção se vol tem para a mi -
nha Ba hia e para o seu Go ver na dor aqui pre sen te, a
Ba hia que é a ra zão da mi nha vida e que me deu to das
as opor tu ni da des para ser vi-la e, por ex ten são, ao País.

À mi nha ter ra e ao meu povo, que ro afir mar que
não de son rei o seu nome no exer cí cio do man da to
que meus Pa res me con fi a ram. Ao con trá rio, sem pre
ins pi ra do na Ba hia e re ce ben do as ben ções do Nos so 
Se nhor do Bon fim, que ilu mi nou e ilu mi na o meu ca -
mi nho, ser vi na Pre si dên cia do Se na do com a mes ma 
dig ni da de e hon ra dez com que te nho pa u ta do mi nha
con du ta na de fe sa úni ca e ex clu si va dos in te res ses
da Ba hia e do Bra sil!

Mu i to obri ga do a V. Exªs. (Pal mas pro lon ga das.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con vi do S. Exª, o Se na dor Ja der Bar ba lho, a
as su mir a Pre si dên cia do Se na do do Bra sil. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Srªs
Se na do ras e Srs. Se na do res, que ro re gis trar, ini ci al -
men te, que en ten do a fun ção de pre si dir o Se na do
Fe de ral como um ato de exer cí cio de mo crá ti co. Isso
quer di zer que nes ta Casa so mos Pa res; logo, o seu
Pre si den te deve ter como nor te a res pon sa bi li da de
com par ti lha da.

Pen so que a dis cri ção e a aus te ri da de são im -
pres cin dí ve is, não só à boa ad mi nis tra ção, mas, so -
bre tu do, nas re la ções en tre os Po de res da Re pú bli ca.
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A con fi an ça nos Po de res Cons ti tu í dos – Exe cu -
ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio – é, com cer te za, o pri me -
i ro pas so da go ver na bi li da de do País. Por isso mes -
mo, es tou de ter mi na do a evi tar que se lan ce o Se na -
do da Re pú bli ca na tor ren te da agi ta ção po lí ti ca pura
e sim ples. É ne ces sá rio ha ver equi lí brio. O Par la men -
to é o lu gar da ne go ci a ção e do diá lo go per ma nen te.
Há que se con ci li ar a ên fa se na de fe sa de de ter mi na -
das po si ções com a ma nu ten ção de um cli ma de res -
pe i to e de cor di a li da de.

É for ço so re co nhe cer que as ele i ções que me
con du zi ram à Pre si dên cia des ta Casa ocor re ram em
cli ma atí pi co, que aca ba ram por aba lar for te men te a
sua pró pria ima gem.

A hora é, por tan to, de ele var o con ce i to de res -
pe i to do Se na do Fe de ral. Há que se res ta be le cer,
tam bém, o cli ma de cor di a li da de que sem pre re i nou
na his tó ria do Se na do en tre os Se na do res e en tre
eles e o cor po fun ci o nal da Insti tu i ção. As di ver gên ci -
as de vem fi car para trás, fa zen do par te de um pas sa -
do que ne nhum de nós deve de se jar.

É tem po, tam bém, de re cons tru ção po lí ti ca, de
bus ca de tran qüi li da de, de ci si va no pas sa do re cen te
para que o País en fren tas se as cri ses eco nô mi cas, e
que re pou sou, prin ci pal men te, no equi lí brio en tre os
Po de res.

Hoje não sou mais Pre si den te de um par ti do po -
lí ti co ou seu Lí der no Se na do Fe de ral. Sou Pre si den te 
da Casa e mi nha atu a ção deve pa i rar aci ma de even -
tu a is dis pu tas par ti dá ri as, para que os tra ba lhos se -
jam de sen vol vi dos de for ma ace le ra da e efi ci en te. É
in dis pen sá vel que o en ten di men to en tre os di fe ren tes
Par ti dos que têm as sen to no Se na do se faça de for ma 
ele va da, to man do em con si de ra ção os su pe ri o res in -
te res ses da Na ção.

No mo men to em que o País dá evi den tes si na is
de vi ta li da de eco nô mi ca, sen do apon ta do como um
dos me lho res lo ca is para in ves ti men tos no mun do glo -
ba li za do, é ne ces sá rio que o Se na do con ti nue a fa zer a 
sua par te, co la bo ran do para uma agen da de so li da ri e -
da de so ci al e com pe ti ti vi da de eco nô mi ca, a fim de que
os ga nhos al can ça dos te nham a par ti ci pa ção do povo. 

Por ou tro lado, con si de ro im pres cin dí vel a dis -
cus são e a vo ta ção da Re for ma Tri bu tá ria, da Re for -
ma Po lí ti ca e da Re for ma do Ju di ciá rio. Qu an to à pri -
me i ra, não há mais como adiá-la. A dis cus são so bre
ela está exa u ri da. Os ca mi nhos es tão cla ros. Os es tu -
dos já efe tu a dos nas duas Ca sas do Con gres so, com
a ines ti má vel aju da da so ci e da de bra si le i ra, es go ta -
ram a ma té ria, que está pron ta para ser vo ta da. Ago -
ra, é ne ces sá ria ape nas a von ta de po lí ti ca para que

ela se tor ne re a li da de, li ber tan do a nos sa pro du ção
das amar ras que a im pe dem de cres cer, per mi tin do
que as em pre sas ge rem os em pre gos ne ces sá ri os e
as ri que zas que irão res ga tar a imen sa dí vi da so ci al
que to dos nós te mos com o povo bra si le i ro.

Qu an to à Re for ma Po lí ti ca, con si de ro que será
uma gran de con tri bu i ção não só para a me lho ria da
ima gem da clas se po lí ti ca, mas tam bém para a ati vi -
da de par ti dá ria, que ga nha rá em efi ciên cia e le gi ti mi -
da de. Há as sun tos para os qua is a so ci e da de exi ge
trans pa rên cia, como o fi nan ci a men to das cam pa nhas 
po lí ti cas, as co li ga ções em ele i ções e a fi de li da de
par ti dá ria, cu jas de fi ni ções irão apri mo rar o pro ces so
de mo crá ti co no Bra sil. O Se na dor Sér gio Ma cha do,
Lí der do PSDB, já en ca mi nhou re la tó rio com ines ti -
má vel con tri bu i ção à dis cus são do as sun to; e o PFL,
por in ter mé dio do ilus tre Se na dor Jor ge Bor nha u sen
e do no bre Vi ce-Presidente da Re pú bli ca, Mar co Ma -
ci el, vem con du zin do ne go ci a ções com to das as for -
ças po lí ti cas, in clu in do a Opo si ção.

Qu an to à Re for ma do Ju di ciá rio, ela é ur gen te,
para que to dos pos sa mos usu fru ir de uma jus ti ça efi -
ci en te e rá pi da. É ne ces sá rio re co nhe cer que a cul pa
do que ocor re não cabe aos ju í zes, mas sim à pro ces -
su a lís ti ca, que per mi te que os pro ces sos se per pe tu -
em em suas me sas, com a ines go tá vel pos si bi li da de
de re cur sos, a ma i o ria de les úni ca e ex clu si va men te
com o fim pro te la tó rio.

O Con gres so Na ci o nal pode em mu i to mo der ni -
zar a Jus ti ça bra si le i ra, se for ca paz de mo di fi car a le -
gis la ção pro ces su al, que per mi te a pro te la ção. A jus ti -
ça deve ser fe i ta no Bra sil e, como pres ta do ra de ser -
vi ço, efe ti va men te aten der aos seus usuá ri os.

Qu an to às me di das pro vi só ri as, nos sa Casa já
re a li zou bri lhan te tra ba lho – re la ta do com mes tria
pelo Se na dor José Fo ga ça –, que está para ser vo ta -
do na Câ ma ra dos De pu ta dos, com a bre vi da de re -
que ri da pela so ci e da de bra si le i ra.

Como Pre si den te do Se na do e do Con gres so
Na ci o nal, tudo fa rei para man ter um bom en ten di men -
to com o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos. Te -
nho cer te za de que con se gui re mos, no mais bre ve
es pa ço de tem po, fa zer com que a ela bo ra ção le gis la -
ti va seja fe i ta pelo Po der Le gis la ti vo, até com re la ção
às me di das pro vi só ri as. (Apla u sos.)

Agra de ço, do fun do do co ra ção, aos meus com -
pa nhe i ros do PMDB, que cer ra ram fi le i ras ao meu
lado. Sem eles, cer ta men te, não es ta ria ocu pan do
este lu gar. Agra de ço tam bém aos com pa nhe i ros do
PSDB e de ou tros Par ti dos que se jun ta ram a nós,
dan do-me um ines que cí vel cré di to de con fi an ça.
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O Re gi men to do Se na do pre vê ape nas a ma i o -
ria sim ples para a es co lha do seu Pre si den te. E sen ti
mu i ta emo ção, ale gria e or gu lho, por que, como po lí ti -
co, sou jul ga do, aci ma de tudo, por aque les que con vi -
vem co mi go nes tes seis anos; e quem me jul gou, nes -
ta tar de, foi a ma i o ria ab so lu ta do Se na do, a quem
sou pe nho ra da men te gra to. (Apla u sos.)

Aos meus even tu a is con cor ren tes, Se na do res
Jef fer son Pé res e Arlin do Por to, meu re co nhe ci men to
pela con du ta lha na, exem plar, cor di al, fa zen do com que
a dis pu ta ti ves se um mo men to mais no bre que os pe río -
dos que, la men ta vel men te, a an te ce de ram. Con vi do S.
Exªs e to dos os Se na do res da Casa para me aju da rem
na di fí cil ta re fa que me cabe a par tir de hoje: de cum prir
o hon ro so tra ba lho de pre si dir o Se na do Fe de ral.

Que Deus pro te ja o Se na do e o Bra sil.
Mu i to obri ga do. (Apla u sos.)
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, ex pe di en tes que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº /LPSDB

Bra sí lia, de de 2001

                   À pu bli ca ção
                    em 14-2-2001

Exmº
Se na dor Ja der Bar ba lho
DD.  Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia  –  DF

Se nhor Pre si den te,
Di ri gi mo-nos a V. Exª para co mu ni car que os

mem bros do PSDB, com as sen to nes ta Casa, de ci di -
ram re con du zir o Se na dor Sér gio Ma cha do para o
car go de Lí der da Ban ca da do Par ti do da So ci al De -
mo cra cia Bra si le i ra no biê nio 2001/02.

Apro ve i ta mos a opor tu ni da de para re no var a
Vos sa Exce lên cia pro tes tos de con si de ra ção e apre -
ço. – Se na dor Alva ro Dias – Se na dor Luiz Pon tes
– Se na dor Ante ro Bar ros – Se na dor Ri car do San -
tos – Se na dor Osmar Dias – Se na dor Ge ral do
Melo – Se na dor Pe dro Piva – Se na dor José Ro -
ber to Arru da – Se na dor Ro me ro Jucá – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra – Se na dor Te o tô nio Vi le la – Se -
na dor Lú cio Co e lho – Se na dor Sér gio Ma cha do. 

Bra sí lia, 13 de fe ve re i ro de 2001.

                             À pu bli ca ção
                              em 14-2-2001

Emº Se nhor
Pre si den te da Mesa Di re to ra
Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
O Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro – PSB, co mu ni ca,

por meio de seus mem bros, que a par tir des ta data as -
su me  a li de ran ça o Exmº Sr. Se na dor Ade mir Andra de.
– Se na dor Ade mir Andra de – Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no Bra ga – Se na dor Antô nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os
ex pe di en tes li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A
Pre si dên cia, de acor do com as Li de ran ças, con vo ca
as Srªs e os Srs. Se na do res para a se gun da re u nião 
pre pa ra tó ria, a re a li zar-se hoje, nes te ple ná rio, às
20 ho ras, a fim de pro ce der-se à ele i ção e pos se
dos de ma is mem bros da Mesa.

Está en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 19 ho ras e 7 mi nu tos.)
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Ata da 2ª Re u nião Pre pa ra tó ria
em 14 de fe ve re i ro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

  Pre si dên cia do Sr. Ja der Bar ba lho

 O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Sob a
pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos tra ba lhos. 

Pre sen tes 81 Srs. Se na do res. Há nú me ro re gi -
men tal. 

De cla ro aber ta a se gun da re u nião pre pa ra tó ria
da Ter ce i ra Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da Qüin qua -
gé si ma Pri me i ra Le gis la tu ra.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a
ses são so le ne do Con gres so Na ci o nal, des ti na da à
ins ta la ção dos tra ba lhos da Ter ce i ra Ses são Le gis la -
ti va Ordi ná ria da Qüin qua gé si ma Pri me i ra Le gis la tu -
ra, será re a li za da ama nhã, às 15 ho ras, no ple ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te, para dis -
ser tar so bre esse as sun to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com
a pa la vra o 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, apro xi ma da men te ses sen ta Srªs e Srs. Se na do -
res de to dos os Par ti dos – e ain da está aber ta a
pos si bi li da de de os de ma is as si na rem –, in clu si ve
os três Srs. Se na do res que, hoje, dis pu ta ram a Pre -
si dên cia do Se na do – V. Exª, Se na dor Ja der Bar ba -
lho e os Se na do res Jef fer son Pé res e Arlin do Por to
– as si na ram ofí cio que en ca mi nho a V. Exª, a fim de
que faça che gar à mão do Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca. O re fe ri do ofí cio está va za do nos se guin -
tes ter mos:

Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so,
Sr. Pre si den te,
As Srªs e os Srs. Se na do res da Re pú -

bli ca Fe de ra ti va do Bra sil vêm con vi dar
Vos sa Exce lên cia para com pa re cer pe ran te 
o Con gres so Na ci o nal, por oca sião da
aber tu ra da Ses são Le gis la ti va, para apre -
sen tar sua men sa gem e seu pla no de Go -
ver no, quan do po de rá ex por a si tu a ção do
País e as me tas que es pe ra pos sam ser
ati ngi das.

Atu al men te, o Che fe da Casa Ci vil traz 
a men sa gem ao Par la men to e ela é lida
pelo 1º Se cre tá rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, sem que haja uma in te ra ção ma i or en -
tre o Pre si den te e os Par la men ta res.

Se ria im por tan te que, como au tor da
men sa gem, e a exem plo do que fez o Pre si -
den te José Sar ney, em 15 de fe ve re i ro de
1990, e como acon te ce em vá ri os pa í ses,
Vos sa Exce lên cia com pa re ces se ao Con -
gres so Na ci o nal e ex pres sas se, de viva voz, 
seu pla no de Go ver no.

Apro ve i ta mos a opor tu ni da de para re -
no var pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

Apu se ram aqui suas as si na tu ras Se -
na do res de to dos os Par ti dos.

Gos ta ria de as si na lar, Sr. Pre si den te, que al -
guns po de ri am pen sar que essa prá ti ca cos tu ma
ser ado ta da ape nas em pa í ses par la men ta ris tas,
como a Ingla ter ra, onde o Pri me i ro-Ministro com pa -
re ce toda se ma na, às quar tas-feiras, para di a lo gar,
por meia hora, com os Srs. Con gres sis tas. Na ver -
da de, tal prá ti ca é de enor me im por tân cia nos pró -
pri os re gi mes pre si den ci a lis tas, a exem plo do que
ocor re com a tra di ci o nal e im por tan te pre sen ça do
Pre si den te dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor -
te quan do S. Exª lê o Esta do da Na ção, a sua
men sa gem, aos ame ri ca nos, com enor me re per -
cus são em to dos os me i os de co mu ni ca ção.

Gos ta ria de as si na lar que di a lo guei, há mais
de ano, com o Presi den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so a res pe i to des sa pro po si ção, que, in clu si ve, é
ob je to de pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção sob
exa me do Se na do, já com pa re cer fa vo rá vel do Se -
na dor Sér gio Ma cha do, e Sua Exce lên cia, na opor -
tu ni da de em que apre sen tei-lhe a idéia, dis se-me
que te ria mu i ta sa tis fa ção em com pa re cer pes so al -
men te ao Con gres so para fa zer a le i tu ra de sua
pró pria men sa gem.

Assim, Sr. Pre si den te, en ca mi nho o pre sen te
ofí cio a V. Exª para que o faça che gar ao Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so.

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

Mu i to obri ga do.O SR. PRESIDENTE (Ja der
Bar ba lho) – Fa re mos o en ca mi nha men to do ex pe di -
en te re fe ri do ao Che fe do Po der Exe cu ti vo.

         É o se guin te o ofí cio re ce bi do:
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A pre -
sen te re u nião des ti na-se à ele i ção e pos se do Pri me i -
ro e do Se gun do Vi ce-Presidentes, do Pri me i ro, Se -
gun do, Ter ce i ro e Qu ar to Se cre tá ri os, bem como dos
Su plen tes de Se cre tá ri os, que com po rão a Mesa do
Se na do Fe de ral du ran te o biê nio 2001/2002.

De acor do com o dis pos to no art. 60 do Re gi -
men to Inter no, a ele i ção se fará por es cru tí nio se cre to 
e ma i o ria de vo tos, pre sen te a ma i o ria da com po si ção 
da Mesa.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Edu -
ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, em re u nião com a par ti ci pa ção de to -
dos os Lí de res dos Par ti dos com as sen to nes ta Casa, 
foi acor da da a se guin te cha pa úni ca para a ocu pa ção
dos car gos res tan tes da Mesa: 1º Vi ce-Presidente,
Se na dor Edi son Lo bão; 2º Vi ce-Presidente, Se na dor
Anto nio Car los Va la da res; 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son; 2º Se cre tá rio, Se na dor Ante ro Paes de 
Bar ros; 3º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima;
4º Se cre tá rio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. Su plen -
tes: 1º Su plen te, Se na dor Alber to Sil va; 2ª Su plen te,
Se na do ra Mar lu ce Pin to; 3ª Su plen te, Se na do ra Ma -
ria do Car mo; 4º Su plen te, Se na dor Nilo Te i xe i ra. 

Foi acor da do tam bém en tre as Li de ran ças, para
aju dar os tra ba lhos da Pre si dên cia, que, como se tra -

ta de cha pa úni ca, a vo ta ção pu des se ser úni ca e por
meio do pa i nel ele trô ni co.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Ten do
ha vi do acor do en tre as Li de ran ças, a Pre si dên cia pro -
põe ao Ple ná rio fa zer uma úni ca vo ta ção pelo sis te ma 
ele trô ni co para os car gos de 1º e 2º Vi ce-Presidentes, 
de 1º a 4º Se cre tá ri os e de 1º a 4º Su plen tes de Se -
cre tá rio, cu jos no mes são os se guin tes: 1º Vi -
ce-Presidente, Se na dor Edi son Lo bão; 2º Vi -
ce-Presidente, Se na dor Anto nio Car los Va la da res; 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son; 2º Se cre tá rio, Se -
na dor Ante ro Paes de Bar ros; 3º Se cre tá rio, Se na dor
Ro nal do Cu nha Lima; 4º Se cre tá rio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti. Su plen tes: 1º Su plen te, Se na dor
Alber to Sil va; 2ª Su plen te, Se na do ra Mar lu ce Pin to;
3ª Su plen te, Ma ria do Car mo Alves, 4º Su plen te, Se -
na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos.

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio e com o acor -
do de Li de ran ças, sub me te rei a cha pa úni ca à vo ta -
ção pelo pa i nel ele trô ni co.

As Sras e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)

So li ci to às Sras e aos Srs. Se na do res que se en -
con tram em seus ga bi ne tes que com pa re çam ao ple -
ná rio para a vo ta ção.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta.)
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vo ta -
ram SIM 73 Srs. Se na do res; e NÃO 1 .

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal de vo tos: 75.
De cla ro ele i tos e em pos sa dos os Se na do res

an te ri or men te men ci o na dos.

É a se guin te a com po si ção da Mesa
Di re to ra do Se na do Fe de ral para biê nio
2001/2002.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
em exer cí cio,  Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 27/GSSR/01

Bra sí lia, 14 de fe ve re i ro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,

Com nos sos cor di a is cum pri men tos, de se ja -
mos co mu ni car a V. Exª, que em re u nião da ban ca -
da do Par ti do De mo crá ti co Tra ba lhis ta, re a li za da em 
14 de fe ve re i ro de 2001, com pos ta pe los se na do res
se guin tes: Se na dor Jef fer son Pé res, Se na do ra Emi -
lia Fer nan des e Se na dor Se bas tião Ro cha, foi re -
con du zi do à con di ção de Lí der do Par ti do De mo crá -
ti co Tra ba lhis ta, no Se na do Fe de ral, o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, PDT – AP.

Apro ve i to a oca sião para ex ter nar meus sin ce -
ros vo tos de apre ço, ami za de e con si de ra ção. – Se -
na dor  Se bas tião Ro cha – Se na do ra Emi lia Fer -
nan des – Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os ex -
pe di en tes li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lida a se guin te:

Bra si lia,14 de fe ve re i ro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Já der Bar ba lho
Pre si den te do Se na do Fe deral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên -

cia, em obe diên cia ao dis pos to no art. 39, alí nea b, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, meu afas ta -
men to do exer cí cio do man da to de Se na dor pelo
Esta do do Rio Gran de do Nor te a fim de, nos ter mos
do art. 56, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, as su mir o car go
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de Mi nis tro de Esta do da Inte gra ção Na ci o nal, no pró -
xi mo dia 15 de fe ve re i ro.

Aten ci o sas sa u da ções, Se na dor Fer nan do Be -
zer ra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con vi -
do para to mar as sen to à Mesa os Se cre tá ri os que
aca bam de ser em pos sa dos: os Srs. Se na do res Car -
los Wil son, Ante ro Paes de Bar ros, Ro nal do Cu nha
Lima e Mo za ril do Ca val can ti. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia re no va a co mu ni ca ção ao Ple ná rio de que a
ses são so le ne do Con gres so Na ci o nal, des ti na da à

ins ta la ção dos tra ba lhos da Ter ce i ra Ses são Le gis la -
ti va Ordi ná ria da Qüin qua gé si ma Pri me i ra Le gis la tu -

ra será re a li za da ama nhã, dia 15, às 15 ho ras, no
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

A Pre si dên cia con vi da, ain da, os Srs. Lí de res
para uma re u nião a re a li zar-se na pró xi ma ter ça-feira, 
após a Ordem do Dia, no ga bi ne te da Pre si dên cia,
para tra tar da com po si ção das Co mis sões Per ma -
nen tes.

Está en cer ra da a re u nião.

   (Le van ta-se a re u nião às 22 ho ras 13 
mi nu tos.)
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SENADO FEDERAL

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Re se nha das ma té ri as apre ci a das du ran te a
4ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria

51ª Le gis la tu ra
(29 de ja ne i ro a 14 de fe ve re i ro de 2001)

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
 À CÂMARA DOS DEPUTADOS

De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca........2
To tal................................................................2
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da

Câ ma ra nº 45, de 1998 (nº 1.668/98, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra o Tí tu lo XI do Có di go Pe nal que tra ta dos cri -
mes con tra a ad mi nis tra ção pú bli ca.

Ses são: 8-2-2001
Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ -

ma ra nº 103, de 2000 (nº 3.434/97, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra a re da ção do art. 41 da Lei nº 8.212, de 24 de
ju lho de 1991, com a re da ção dada pela Lei nº 8.620,
de 5 de ja ne i ro de 1993 (Pre vi dên cia So ci al).

Ses são: 13-2-2001

MATÉRIA RETIRADA PELO AUTOR

De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca....... 1
To tal................................................................1
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 10, de 1996 (nº

724/95, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que de fi ne os cri mes de es pe -
ci al gra vi da de e al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe -
nal.

(Re ti ra do nos ter mos da Men sa gem nº 87, de
2001)

Ses são: 8-2-2001
CONVOCAÇÃO DE AUTORIDADES
De ini ci a ti va do Se na do Fe de ral......................2
To tal................................................................2
Re que ri men to nº 6, de 2001, de au to ria do

Se na dor Pa u lo Har tung, que so li ci ta a con vo ca ção
do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri -
o res, Cel so La fer, para, pe ran te o Ple ná rio do Se na -
do, pres tar es cla re ci men tos so bre o em bar go co -
mer ci al ca na den se à car ne bo vi na bra si le i ra, me di -
da se gui da pelo Mé xi co e Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca, bem como so bre o im pas se en tre Bra sil e Ca na -

dá en vol ven do sub sí di os do go ver no ca na den se ao
se tor de avi a ção.

Ses são: 6-2-2001
Re que ri men to nº 7, de 2001, de au to ria do Se -

na dor Osmar Dias, que so li ci ta a con vo ca ção do Se -
nhor Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra e do Abas te ci -
men to, Dr. Mar cus Vi ní ci us Pra ti ni de Mo ra es, a fim de 
pres tar in for ma ções so bre o em bar go co mer ci al ado -
ta do pelo Ca na dá, Esta dos Uni dos da Amé ri ca e Mé -
xi co con tra o re ba nho bo vi no na ci o nal.

Ses são: 6-2-2001

OUTRAS DELIBERAÇÕES

De ini ci a ti va do Se na do Fe de ral.....................5
To tal................................................................5
Re que ri men to nº 1, de 2001, dos Se na do res

Anto nio Car los Ma ga lhães, José Alen car, Arlin do Por -
to e Fran ce li no Pe re i ra, so li ci tan do ho me na gens de
pe sar pelo fa le ci men to do Sr. Vi val di Mo re i ra, ocor ri do 
no dia 26 de ja ne i ro de 2001, em Belo Ho ri zon te
(MG).

Ses são: 30-1-01
Re que ri men to nº 3, de 2001, do Se na dor Na -

bor Jú ni or, so li ci tan do ho me na gens de pe sar pelo
fa le ci men to do Pre fe i to Mu ni ci pal da ci da de de Se -
na dor Gu i o mard, no Esta do do Acre, Sr. Ma no el Go -
mes So cor ro da Sil va, ocor ri do no dia 31 de ja ne i ro
de 2001.

Ses são: 2-2-01

Re que ri men to nº 4, de 2001, do Se na dor Se -
bas tião Ro cha, so li ci tan do ho me na gens de pe sar
pelo fa le ci men to do ex-Prefeito do Mu ni cí pio de Tar ta -
ru gal zi nho, no Esta do do Ama pá, Sr. Ade li no Gur jão,
ocor ri do no dia 20 de ja ne i ro de 2001.

Ses são: 2-2-01
Re que ri men to nº 10, de 2001, do Se na dor Se -

bas tião Ro cha, so li ci tan do Vo tos de Pe sar pelo fa le ci -
men to do ci en tis ta po lí ti co, es cri tor e fi ló so fo ama pa -
en se, Osval di no Ra i ol, ocor ri do em 1º-2-01.

Ses são: 8-2-01
Re que ri men to nº 13, de 2001, do Se na dor José 

Edu ar do Du tra, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is e
de acor do com as tra di ções da Casa, se jam pres ta -
das ho me na gens de pe sar com in ser ção em ata de
voto de pe sar e apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia, pelo fa le ci men to do jor na lis ta, ad vo ga do e
ex-dirigente do PSB-CE, ocor ri do em 12-2-01, Sr.
José Rosa de Oli ve i ra Neto.

Ses são: 13-2-01
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Não de li be ra ti vas............................................6

De li be ra ti vas or di ná ri as..................................2

To tal...............................................................8

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO
SENADO FEDERAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

EXTRAORDINÁRIA DA 51ª LEGISLATURA
(29 de ja ne i ro a 14 de fe ve re i ro de 2001)

MATÉRIAS APROVADAS..............................4

Pro je tos apro va dos e en vi a dos à Câ ma ra dos
De pu ta dos...............................................................2

• De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca.....2
Con vo ca ção de Au to ri da des ..........................2

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO............1
Ma té ria re ti ra da pelo au tor...............................1

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS............5
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Í N D I C E   O N O M Á S T I C O 
 
 
ADEMIR ANDRADE 
 
 Protestos contra o atraso imposto pelo Governo Federal na 
construção das eclusas de Tucuruí, obras fundamentais para hidrovia 
Araguaia-Tocantins. 067 
 
 Requerimento nº 5, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado dos 
Transportes as informações que menciona. 074 
 
 Considerações sobre o Movimento dos Focolares, da 1ª 
Conferência Juvenil para o Futuro realizada no Japão. 207 
 
 Preocupação com a dengue na região de Tucuruí – PA. 268 
 
 Críticas à decisão do Governo Federal devido ao interesse de 
privatização da Eletronorte, conseqüentemente, a Hidrelétrica de Tucuruí. 268 
 
 
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 
 
 Requerimento nº 1, de 2001, solicitando homenagens de pesar 
pelo falecimento do Sr. Vivaldi Moreira, ocorrido no último dia 26 do 
corrente, em Belo Horizonte/MG. 024 
 
 Censura pública ao Procurador Geral da União, Sr. Geraldo 
Brindeiro, acerca de ausência de resposta ao Poder Legislativo e de 
providências referentes a documentos enviados pelo Conselho de Ética do 
Senado Federal relativos aos Srs. Antônio Carlos Magalhães e Jader 
Barbalho. 133 
 
 Agradecimentos aos Senadores Carlos Patrocínio e Geraldo Melo, 
como integrantes da Mesa durante o período em que exerceu a 
Presidência do Senado Federal. 312 
 
 Desmentido à notícia veiculada na imprensa sobre supostos 
entendimentos seus com senadores da oposição visando sua sucessão. 348 
 
 Resposta ao Sr. Eduardo Suplicy, destacando sua exemplar 
atuação como parlamentar. 353 
 
 Discurso referente à sua despedida da Presidência da Casa. 372 
 
 
ARLINDO PORTO 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do presidente da 
Academia Mineira de Letras, Vivaldi Moreira. 049 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 367 
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BELLO PARGA 
 
 Aplauso à atuação do Governo no episódio relativo à edição da 
Medida Provisória nº 2.088-35, que prevê penalidades aos procuradores 
do Ministério Público Federal. 103 
 
 
BERNARDO CABRAL 
 
 Parecer nº 1, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 1998 (nº 1.668/96, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o 
Título XI do Código Penal, que trata dos crimes contra a Administração 
Pública.  059 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 363 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Considerações sobre o aumento da pobreza no País e no mundo, 
enaltecendo a importância do Fórum Social Mundial de Porto Alegre – RS. 089 
 
 Aplausos ao requerimento de iniciativa do Senador Paulo Hartung, 
que solicita a convocação do Ministro das Relações Exteriores, Celso 
Lafer, para prestar esclarecimentos sobre o embargo comercial à carne 
bovina brasileira. 148 
 
 Defesa da aprovação de projeto de lei que flexibiliza a liberação 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS para aquisição da 
casa própria por qualquer sistema financeiro habitacional. 148 
 
 Consolidação do Estado de Tocantins como a nova fronteira 
agrícola do País. 214 
 
 Parecer nº 3, de 2001 – Comissão Diretora, que dá Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 1998. 237 
 
 Realização do Programa de Eletrificação Rural do Estado de 
Tocantins – PERTINS, que trouxe luz elétrica ao município de Mateiros, no 
Estado de Tocantins. 260 
 
 Defesa do fim do horário de verão, destacando como solução para 
a demanda de energia elétrica o uso alternativo da energia solar. 273 
 
 Aplausos pela reação da sociedade brasileira ao embargo 
comercial adotado pelo Canadá. 308 
 
 Comentários ao processo de eleição das Mesas Diretoras do 
Congresso Nacional.  308 
 
 Congratulações com a atual Mesa Diretora do Senado Federal, da 
qual S. Ex.ª é segundo secretário, pela condução dos trabalhos nos últimos 
quatro anos. 308 
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 Considerações sobre o processo de concentração fundiária no 
País.  379 
 
 
CARLOS WILSON 
 
 Justificativas à apresentação de requerimento de informações ao 
Ministro dos Transportes sobre a privatização da ferrovia Transnordestina. 251 
 
 Requerimento nº 11, de 2001, solicitando ao Ministro dos 
Transportes as informações que menciona. 252 
 
 Repúdio à paralisação das obras do Programa Luz no Campo em 
Pernambuco. 274 
 
 Apelo aos órgãos competentes para esclarecimento sobre a não 
aplicação dos recursos liberados para a Companhia Elétrica de 
Pernambuco – CELP, no início do ano passado, para execução do 
programa.  274 
 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Parecer nº 4, de 2001, da Comissão Diretora do Senado Federal, 
sobre o Requerimento nº 668, de 2000, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, que solicita informações ao Senhor Ministro das Comunicações 
objetivando esclarecer questões levantadas pelo Relatório da Ouvidoria da 
Agência Nacional de Telecomunicações, referente ao período 
compreendido entre 10 de agosto de 1999 e 31 de março de 2000. 239 
 
 Necessidade de uma política de Defesa Civil para prevenir 
situações de inundações e desabamentos como ocorridos em 24 
municípios catarinenses. 259 
 
 
DJALMA BESSA 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 371 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Necessidade de uma política demográfica para evitar o inchaço 
dos grandes centros urbanos. 223 
 
 Requerimento nº 9, de 2001, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 103, de 2000 (nº 3.434/97, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera a redação do art. 41 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 8.620, de 5 de 
janeiro de 1993. 236 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 365 
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EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Exaltação das iniciativas do Governo do Estado do Tocantins na 
área educacional, com destaque para a implementação da Universidade 
Interativa e do Projeto de Educação Continuada. 054 
 
 Acelerado processo de desenvolvimento sócio-econômico do 
Estado do Tocantins, com destaque para preservação ambiental. 104 
 
 Preocupação de S. Ex.ª com o processo de adequação do Estado 
do Tocantins aos limites de gastos públicos, nos termos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 167 
 
 Referências às excepcionais condições de paisagem encontradas 
no Estado de Tocantins para realização de filmes. 211 
 
 Necessidade de apoio do governo federal ao desenvolvimento da 
indústria cinematográfica nacional. 211 
 
 Satisfação com a criação da FARMATINS – Fábrica de 
Medicamentos do Tocantins, uma iniciativa do governo daquele Estado no 
sentido de proporcionar à população de baixa renda medicamentos mais 
acessíveis. 258 
 
 Congratulações ao Governo do Tocantins, pela iniciativa de 
investir recursos do Fundo do Amparo ao Trabalhador – FAT na educação 
e qualificação profissional de quinze mil trabalhadores no Estado. 290 
 
 Cumprimentos à Prefeita de Palmas – TO, Sr.ª Nilmar Gavino 
Ruiz, pelo trabalho desenvolvido em prol da infância e juventude. 315 
 
 Registro da intenção da Agência Japonesa de Cooperação – 
JICA, de implantar um corredor ecológico no cerrado brasileiro. 372 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Congratulações ao Senador Júlio Eduardo pelo trabalho realizado 
durante o período em que substituiu a Senadora Marina Silva no Senado 
Federal.  145 
 
 Votos de plena recuperação ao cantor e compositor do conjunto 
Paralamas do Sucesso, Herbert Vianna, acidentado ontem no Rio de 
Janeiro.  153 
 
 Defesa da possibilidade da quebra administrativa do sigilo 
bancário. 165 
 
 Considerações sobre a regulamentação da tramitação de 
Requerimentos de informações pela Mesa Diretora. 165 
 
 Relatório da visita feita ontem, em São Paulo, ao Senador José 
Sarney, submetido a procedimento cirúrgico. 165 

 
Sugestões aos candidatos à Presidência do Senado Federal. 169 
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Considerações sobre a necessidade de aumentar o crescimento 
econômico brasileiro. 169 
 
 Anúncio, pelo Presidente da República, de modificações no 
Programa de Bolsa Escola, na Lei nº 9.533, de 1997. 325 
 
 Defesa do adiamento da criação da Área de Livre Comércio das 
Américas – ALCA. 349 
 
 Apelo aos candidatos à Presidência do Senado Federal para que 
compareçam ao Plenário para expor suas propostas, a exemplo do que fez 
o Senador Jefferson Péres, candidato do Bloco de Oposição. 349 
 
 Elogios a atuação do Senador Antonio Carlos Magalhães na 
presidência do Senado Federal. 349 
 
 Leitura do Ofício nº 60/2001, solicitando o comparecimento do 
Presidente da República, no Congresso Nacional, para esclarecimentos 
sobre o Plano de Governo de 2001. 399 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Transcrição da Declaração Final do Fórum Parlamentar Mundial 
no contexto do Fórum Social Mundial, realizado recentemente em Porto 
Alegre/RS. 134 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do escritor mineiro, Vivaldi 
Wenceslau Moreira. 011 
 
 Registro da realização da 4ª Mostra de Cinema de Tiradentes, 
entre os dias 19 e 28 de janeiro, naquela cidade histórica de Minas Gerais. 103 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 364 
 
 
FREITAS NETO 
 
 Precariedade das rodovias brasileiras, em especial no Estado do 
Piauí.  093 
 
 Recebimento de expediente do Ministro dos Transportes, Eliseu 
Padilha, acerca das providências para amenizar os problemas nas 
estradas federais. 093 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Reflexão sobre as causas das tragédias ocorridas no estádio de 
São Januário, na queima de fogos e no estúdio do programa Xuxa Park, no 
Rio de Janeiro. 240 
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 Preocupação com o surto de dengue averiguado no Estado. 240 
 
 Indignação com a impunidade em episódio que culminou com a 
morte de cadete em treinamento militar. 240 
 
 Preocupação com a iminência de uma epidemia de dengue na 
cidade do Rio de Janeiro. 348 
 
 Premência no cumprimento de decisão judicial que determina a 
reintegração dos mata-mosquistos, pela Fundação Nacional de Saúde. 348 
 
 
GERALDO MELO 
 
 Requerimento nº 12, de 2001, solicitando ao Ministro de Estado 
da Defesa as informações que menciona. 288 
 
 Leviandade da retaliação comercial patrocinada pelo Canadá; 
lembrando que o Brasil pode questionar, sob o mesmo argumento de 
natureza sanitária, o trigo transgênico canadense. 300 
 
 Comentários sobre requerimento de informações encaminhado ao 
Ministro da Defesa, referente à participação da empresa Bombardier e 
suas subsidiárias no Projeto Sivam. 300 
 
 Preocupação com o processo de eleição das Mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. 300 
 
 Parecer nº 6, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2000.  347 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 361 
 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Saudação de despedida ao Senador Júlio Eduardo e de boas-
vindas à Senadora Marina Silva. 251 
 
 Satisfação com a integração do Partido Popular Socialista ao 
Bloco de Oposição no Senado Federal. 307 
 
 Posicionamento contrário do Bloco de Oposição ao adiamento das 
eleições das Mesas Diretoras do Congresso Nacional. 307 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso para cobrar 
explicações ao governo do Canadá sobre a proibição de importação de 
carne bovina brasileira. 227 
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JEFFERSON PÉRES 
 
 Formalização da candidatura de S. Ex.ª à Presidência do 
Congresso Nacional. 184 
 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 
 Repúdio à contratação irregular de estagiários e aprendizes pelas 
empresas brasileiras, privando os do processo de aperfeiçoamento e 
qualificação da mão-de-obra e, ainda, de quaisquer direitos estabelecidos 
pela lei.  257 
 
 
JOSÉ ALENCAR 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 370 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Repercussão econômica para o Estado do Espírito Santo com a 
privatização da FAFEN – Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da 
Petrobras. 244 
 
 Requerimento nº 13, de 2001, solicitando homenagens de pesar 
pelo falecimento do Jornalista, Advogado e ex-Dirigente do PSB, José 
Rosa de Oliveira Neto, do Estado de Sergipe, ocorrido em 12 do corrente. 325 
 
 
JOSÉ FOGAÇA 
 
 Parecer nº 2, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2000 (nº 3.434/97, 
na Casa de origem), que altera a redação do art. 41 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 
1993 (estabelecendo que a autoridade ou servidor público que infringir ou 
der causa, diretamente, a infração da Lei Orgânica da Seguridade Social 
ou do seu regulamento, incidirá nas penalidades nela previstas). 221 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 357 
 
 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
 
 Registro da ampliação do Programa Nacional de Bolsa-Escola, 
divulgado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. 299 
 
 Anúncio da apresentação de projeto de Resolução que institui o 
Prêmio João Calmon, destinado aos Prefeitos que conseguirem altos 
índices de freqüência escolar. 299 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
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ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 359 
 
 
JÚLIO EDUARDO 
 
 Registro da viagem de S. Ex.ª em caravana pelo País, visando 
aferir o crescimento do Partido Verde no território nacional e destacando 
os trabalhos realizados pela comunidade ambientalista. 074 
 
 Elogios à candidatura do Senador Jefferson Péres à Presidência 
do Senado. 074 
 
 Balanço da atuação parlamentar de S. Ex.ª por ocasião de sua 
despedida do Senado Federal. 142 
 
 Transcrição do artigo do jornalista Elio Gaspari, publicado no 
jornal Folha de S. Paulo, intitulado “Jefferson Péres é perigoso. É um 
homem decente”. 145 
 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 
 Saudações ao Senador Tasso Rosado. 054 
 
 Precariedade da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do 
Sul.  129 
 
 Defesa da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, 
que dá autonomia administrativa e financeira às defensorias públicas. 130 
 
 
LAURO CAMPOS 
 
 Críticas pelo desequilíbrio orçamentário dos países com regimes 
neoliberais, sustentando a impossibilidade do pagamento da dívida externa 
pelo Governo brasileiro. 283 
 
 Expectativas sobre o mandato do presidente norte-americano 
George W. Bush. 283 
 
 Elogios pela aprovação do projeto de lei que proíbe a publicidade 
de cigarro em locais públicos. 283 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 355 
 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 
 Preocupação com os riscos da técnica da clonagem humana. 376 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Elogios à atitude dos presidentes do Senado Federal e da Câmara 
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dos Deputados de incluir na pauta da convocação extraordinária do 
Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição nº 472, de 
1997, que regulamenta o uso de medidas provisórias pelo Presidente da 
República. 008 
 
 Expectativas de que a criação da Área de Livre Comércio das 
Américas – Alca seja um instrumento benéfico para todos os países 
envolvidos, a propósito da reunião que terá o presidente George W. Bush 
com Fernando Henrique Cardoso para tratar do assunto. 066 
 
 Congratulações ao Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará 
– IDACE, pelos seus 22 anos de existência. 133 
 
 Justificativas à apresentação de requerimento de retirada de 
projeto de lei, de sua autoria, sobre a regulamentação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, visando uniformizar mandatos dos dirigentes do 
Poder Judiciário com o exercício financeiro. 235 
 
 Regozijo pelo anúncio da ampliação do Programa de Renda 
Mínima vinculado à educação, a partir da utilização de recursos do Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza. 292 
 
 Requerimento Nº 14-A, de 2001, solicitando a retirada, em caráter 
definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 276, de 2000 – Complementar, 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, para 
uniformizar os mandatos dos dirigentes de órgãos do Poder Judiciário com 
o exercício financeiro. 372 
 
 
LUIZ PONTES 
 
 Satisfação com a conquista dos beneficiários do INSS, 
proporcionada com a sanção da Lei nº 10.099, de 2000, que dispensa da 
exigência de precatórios judiciários para recebimento de benefícios 
concedidos judicialmente no valor de até R$5.180,25. 254 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Justificativa à apresentação de Proposta de Emenda à 
Constituição, que reduz o recesso parlamentar em 30 dias por ano. 210 
 
 Considerações sobre a restrição à carne bovina brasileira como 
retaliação originada por disputas comerciais na comunidade internacional. 247 
 
 Congratulações ao pronunciamento do Senador Iris Rezende, na 
presente sessão. 247 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 369 
 
 Comentários à intenção do Ministro dos Esportes Carlos Melles, 
em ampliar o prazo de adaptação dos clubes à Lei do Passe e do tempo 
mínimo de vigência do primeiro contrato. 377 
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 Preocupação com as propostas de alterações na Lei do Esporte. 377 
 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 
 Reflexão sobre o alijamento do Nordeste dos planos de 
desenvolvimento econômico, em prol da Região Centro Sul. 014 
 
 Preocupação de S. Ex. com a possível extinção da Sudene. 014 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Solidariedade aos trabalhadores autônomos transportadores de 
carga face ao aumento do ICMS sobre combustíveis adotado pelo governo 
do Estado de Goiás. 163 
 
 Defesa do aproveitamento racional do amianto. 225 
 
 Considerações sobre a inconveniência de lei sancionada pelo 
governador do Estado de Mato Grosso do Sul, proibindo a fabricação, 
ingresso, comercialização e a estocagem dos produtos à base de amianto 
no Estado. 225 
 
 Premência na liberação de verbas destinadas à duplicação de 
Rodovias Federais no Estado de Goiás – BR 153, 365, 050 e 060. 314 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 368 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Aplauso à indicação do engenheiro Hamilton Nobre Casara para a 
presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Renováveis – IBAMA. 027 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Críticas a ação de algumas ONG, envolvidas em irregularidades 
na compra de terras indígenas no Estado de Roraima. 079 
 
 Cobrança da instalação da CPI das ONG. 079 
 
 Defesa da soberania brasileira sobre a Amazônia, em 
contrapartida ao movimento de internacionalização daquela área. 162 
 
 Reflexões sobre o desenvolvimento racional da Amazônia. 319 
 
 
NABOR JÚNIOR 
 
 Requerimento nº 3, de 2001, solicitando homenagens de pesar 
pelo falecimento do Prefeito Municipal da cidade de Senador Guiomard, no 
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Estado do Acre, Sr. Manoel Gomes Socorro da Silva, ocorrido na última 
quarta-feira. 072 
 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Registro da reunião da bancada do PMDB, que confirmou a 
unidade de seus membros na escolha do Senador Jader Barbalho para 
representar o partido na disputa pela presidência do Senado. 050 
 
 Relatório da viagem oficial de S. Ex.ª a Líbia. 050 
 
 Apelo ao Ministro do Planejamento para que repasse os recursos 
necessários a Sudene, possibilitando a distribuição de água às regiões 
atingidas pela seca. 338 
 
 Apoio à busca de uma solução definitiva para o projeto de 
transposição das águas do rio São Francisco. 338 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Requerimento nº 7, de 2001, solicitando a convocação do Ministro 
da Agricultura e do Abastecimento, a fim de prestar informações sobre o 
embargo comercial adotado pelo Canadá, Estados Unidos da América e 
México contra o rebanho bovino nacional. 007 
 
 Satisfação com a inclusão na pauta da convocação extraordinária 
do Congresso Nacional de projeto de lei, de sua autoria, que amplia de 
cinco para dez anos o período para redução dos índices do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM a serem transferidos para os 
municípios que tiveram sua população reduzida segundo o último censo. 043 
 
 Justificativa à apresentação de Requerimento de convocação dos 
Ministros Pratini de Moraes, da Agricultura, e Celso Lafer, das Relações 
Exteriores, para expor as providências adotadas pelo Brasil frente à 
proibição de importação de carne brasileira por parte dos países 
integrantes do Nafta. 159 
 
 Abordagem sobre o embargo do Canadá, Estados Unidos da 
América e México à importação de carne brasileira. 180 
 
 
  
PAULO HARTUNG 
 
 Requerimento nº 6, de 2001, solicitando a convocação do Ministro 
das Relações Exteriores, para, perante o Plenário desta Casa, prestar 
esclarecimentos sobre o embargo comercial canadense à carne bovina 
brasileira, bem como, sobre o impasse entre Brasil e Canadá, envolvendo 
subsídios do governo canadense ao setor de aviação. 148 
 
 Satisfação com a indicação da Pastoral da Criança da CNBB, para 
receber o Prêmio Nobel da Paz. 154 
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 Justificativa à apresentação de Requerimento de Convocação do 
Ministro Celso Lafer, das Relações Exteriores, para prestar 
esclarecimentos sobre o contencioso Brasil x Canadá. 173 
 
 Considerações sobre o conflito comercial entre Brasil e Canadá e 
a necessidade de reavaliação do Mercosul. 295 
 
 Expectativa quanto ao comparecimento a esta Casa do Ministro 
das Relações Exteriores, Sr. Celso Lafer. 295 
 
 Considerações sobre a próxima reunião do Comitê de Política 
Monetária – Copom, e a possibilidade de queda dos juros com retomada 
do crescimento econômico do País. 318 
 
 
PEDRO PIVA 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 366 
 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Satisfação pela sanção da lei que trata dos Fundos 
Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro – Oeste. 034 
 
 Solicitação ao governo federal para exclusão do Estado de Mato 
Grosso do Sul como zona de risco de febre aftosa. 139 
 
 Homenagem ao jornal Correio do Estado, do Mato Grosso do 
Sul, pelo transcurso de seu 47º aniversário de fundação. 224 
 
 Alerta sobre a necessidade de criação de mecanismos de defesa 
dos interesses nacionais, por ocasião da retaliação comercial imposta à 
carne brasileira pelo Canadá. 303 
 
 Defesa de um projeto de desenvolvimento para o Pantanal mato-
grossense. 303 
 
 Apelo ao governador do Estado do Mato Grosso do Sul para que 
atenda às reivindicações dos Defensores Públicos daquele Estado. 339 
 
 
RENAN CALHEIROS 
 
 Parabeniza os 40 anos da Universidade Federal de Alagoas – 
UFAL, transcorrido no dia 25 de janeiro. 212 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Expectativas diante do Plano Plurianual de Educação, sancionado 
pela Presidente da República. 046 
 
 Análise da produção siderúrgica brasileira e das restrições norte-
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americanas à importação do aço brasileiro. 252 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 
 Concordância com o teor do artigo da jornalista Dora Kramer, na 
coluna “Coisas da Política”, na edição de hoje, do Jornal do Brasil, no 
qual critica a utilização de grampo telefônico nas dependências do 
Congresso Nacional. 335 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Denúncia grave de desvio de verbas por três administrações 
consecutivas de Maringá, Estado do Paraná. 024 
 
 Requerimento nº 2, de 2001, solicitando providências para 
identificação do beneficiário de cheque emitido pela Prefeitura Municipal de 
Maringá e depositado em nome do Instituto de Providência dos 
Congressistas, conforme apuração do Ministério Público do Estado do 
Paraná.  065 
 
 Posicionamento contrário à possibilidade de privatização da 
Companhia Paranaense de Energia – COPEL. 101 
 
 Requerimento nº 14, de 2001, solicitando ao Ministro do Trabalho 
e Emprego as informações que menciona. 341 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 359 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Registro da realização do Fórum Social Mundial, realizado em 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, marco para o movimento de 
mudanças no neoliberalismo. 040 
 
 Apoio à indicação do jornalista Fernando Barbosa Lima para 
presidir a Associação Cultural e Educacional Roquete Pinto. 088 
 
 Defesa da vinculação da TVE e da Rádio MEC ao Ministério da 
Educação ou ao Ministério da Cultura. 088 
 
 Análise dos aspectos político e comerciais do contencioso Brasil x 
Canadá.  174 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Considerações sobre a evolução da Aids no Brasil, conforme 
relatório elaborado pela Coordenação Nacional de DST e Aids, da 
Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde. 055 
 
 Solicitação ao Ministro da Justiça de providências no estado de 
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Roraima, tendo em vista notícia veiculada sobre treinamento de policiais 
militares por traficantes. 198 
 
 Análise do Balanço Energético Nacional – BEN 2000, elaborado 
pelo Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético, do Ministério 
de Minas e Energia. 255 
 
 Registro da realização de sessão solene na Câmara dos 
Deputados, ontem, em homenagem ao Dia do Aposentado. 285 
 
 Apelo ao Governo Federal para a criação de programas e políticas 
públicas, visando a reinserção dos aposentados na vida econômica e 
social do País. 285 
 
 Elogios ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e aos 
Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados na questão 
da crise comercial com o Canadá. 285 
 
 Perspectiva de melhoria na Eletronorte com a reestruturação 
promovida pelo seu presidente, Dr. José Antônio Muniz Ramos, e 
assunção, pela Eletrobrás, dos sistemas Acre, Rondônia, Roraima e 
Amazonas. 295 
 
 Análise do trabalho intitulado “População jovem no Brasil”, da 
série “Estudos e pesquisas” do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE.  373 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Congratulações à diretoria e aos associados do Esporte Clube 
Sírio de São Paulo, pela inauguração das novas instalações sociais. 097 
 
 Importância do Disque Denúncia, criado pela CPI Mista destinada 
a investigar o crescimento do roubo de cargas no País. 097 
 
 Considerações sobre a escalada da violência no Brasil. 242 
 
 Manifestação de solidariedade à família do delegado Oscar de 
Matos Neto, falecido no último dia 5, em São Paulo. 242 
 
 Homenagem à cidade de São Paulo pelo transcurso de seu 447º 
aniversário. 289 
 
 Realização, entre 16 e 19 de janeiro último, da 28ª edição da 
Couromoda, em São Paulo. 312 
 
 Congratulações pelo transcurso dos 75 anos da Samello 
Calçados, empresa sediada na cidade paulista de Franca. 312 
 
 
RONALDO CUNHA LIMA 
 
 Defesa do Programa Especial de Treinamento – PET, face ao 
processo de desmonte do programa, iniciado por órgãos vinculados ao 
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Ministério da Educação. 098 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Requerimento nº 4, de 2001, solicitando homenagem de pesar 
pelo falecimento do ex-Prefeito do Município de Tartarugalzinho, no Estado 
do Amapá, Sr. Adelino Gurjão, ocorrido no dia 20 de janeiro de 2001. 073 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-Prefeito de 
Tartarugalzinho, Sr. Adelino Gurjão e do escritor Osvaldino Raiol. 203 
 
 Requerimento nº 10, de 2001, solicitando Votos de Pesar pelo 
falecimento do cientista político, escritor e filósofo amapaense, Osvaldino 
Raiol, ocorrido no dia 1º de fevereiro último. 252 
 
 
TASSO ROSADO 
 
 Pronunciamento inaugural de S. Ex.ª., salientando a preocupação 
com a má distribuição de rendas no país. 052 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Elogios ao programa Saúde da Família, implantado pelo Governo 
do Acre há mais de um ano. 265 
 
 Importância da parceria do Governo do Acre com o Ministério da 
Saúde.  265 
 
 Inovação da iniciativa da formação de profissionais de saúde, com 
a implantação de cursos de pós-graduação no Acre. 265 
 
 
VALMIR AMARAL 
 
 Homenagens ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, por 
ocasião de sua despedida da Presidência da Casa. 367 
 


	ADP9D59.tmp
	Í N D I C E    T E M Á T I C O
	ANAIS DO SENADO FEDERAL

	V.25 Nº 01

	ADP57A4.tmp
	Í N D I C E    O N O M Á S T I C O
	ANAIS DO SENADO FEDERAL

	V.25 Nº 01
	VALMIR AMARAL



	Esq_Ant_Hor: 
	Dir_Ant_Hor: 
	Cen_Ant_Hor: 
	Esq_Normal: 
	Dir_Normal: 
	Cen_Normal: 
	LNormal: 
	LAntHor: 


